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Dediw aquesta obra a Rafael Masclans Gimés (t), que 
em va descobrir la influencia negativa de la inbibició; al 
prof. José Luis Gómez-Caamaño (t), que em va obrir eis 
ulls davant del que intencionadament s'oblidava en la 
histbria; a Pere Vintró Marc6 (t),que emva fer veure com 
podia brillar la dignitat famac&utica en un amhient social 
i polític ofegat; a Pere Gómez Comas (t), que va saber 
recolzar la diiusió de part important de la nostra histbria 
en I'ambit nacional i estranger. 

Aquesta tasca, perb, no hauria estat possible d'ambar a 
teme sense I'esforc de la meva esposa Isabel. 

També la dedico a tots aquells famaciutics que, des de 
I'anonimat, han tingut sempre present el sentit universal 
de la farmkcia. 



1.a hisibn* 6s una cilnria za ronsiant raarrniccio 
Prilcndre Jcrnrnirav que 4, phlciuws r6n \cm- 

pre el< mlllor, 6s 13 n ~ ~ a c i 6  Jc I'aur¿i,ri;.i hiiidna 
que, dia a dia, els anbnin estnicturen en el m6n. 
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n el t r a n s m  dels anys que he dedicat a la histbria de la farmacia catala- 
na les meves preferkncies s'han dmntat cap a l'estudi social dels apote- 

caris i farmackutics com a estament o grup professional. Des d'un bon pMcipi 
vaig entendre que sense el wneixement deles reaccions col.lectives enhnt ,  o al 
costat, dels moviments socioeconbmics o sociopolitics. en diierents kpoques, fóra 
difícil sortir d'uu anecdotari que ha estat massa explotat i fóra continuar dehigint 
el compromís més seri6s de I'historiador. . 

L'activitat de I'apotecari i del farmadutic ha estat una activitat inherent a la 9 
prbpia wndició del medicament.6~ per aeb  i per la seva dependencia de la 
medicina, en ser el medicament un elemeut d'ajuda d'aquesta, que histbricament 
es demostra que 6ns l'eutrada del segle XIX, aquesta dependencia h i t a  quasi 
totalmeut una expansi6 que no es p d i a  produir de manera natural, pel seu Uoc 
dins I'esuuctura sociosanitaria. 

L'apotecari, primer, i el farmadutic, després, tot al llarg de la seva histbria 
han tingut cura del medicament, perb el factor comercial ha comprtat sempre 
wndicionaments inevitables que han marcat de manera molt tipica el medica- 
ment i I'activitat dels seus responsables. 

Seria una anarquia comercialitzadora i antieientíúca la que donaria pas a 
I'epoca autknticament transformadora del medicament, industriaiitzant-lo: 
Aquesta industrialització requeriria I'aplicació dels coneixements cieniííics i 
tkcnics i el potencial ewnbmic n e c e d  per passar de la farmacia tradicional a 
la farmacia industrialihada. En el nostre pafs aquesta empenta comercialitzado- 
ra wincidiria amb uns moments en qu& tamh.6 es produia el canvi estmcturai 
professional d'apotecari a farmadutic, amb el trencament de I'estructura gre- 
mial, canvi que afectaria en gran manerael classic exercici professional, perb que 
tamhé. li ohriria camps nous d'aplicació científica. 

Fets com foren la presa de mesures per tal d'assegurar la qualitat dels pro- 
ductes medichals manipulats, la constant variació legislativa encaminada a la 
protecció de la salut pública, I'evolució de la medicina i del propi medicament i 
el proteccionisme establert per al seu control són línies mestres que ens dihuixen 



un entramat que es complica perla incidencia dels moviments socials, politiu i 
econbmics que han bandejat la intervenció administrativa i i'exercici professio- 
nal, ñns a arribar a les fortes pressions originades pels serveis públiu de salut. 

Amb I'esmentat no volem treure importancia a altres aspectes del desenvo- 
lupament histbric de la farmacia, aspectes com, per exemple, la viilua dels pro- 
homs apotecaris i farmadutics que s'han distingit en el conreu de totes les cien- 
cies tebriques i practiques i en la düusi6 dels coneixements neeessaris per a una 
correcta manipulació de les substancies medicinals. El que si és pales, perb, és 
que tot el que fa referkncia al medicament, tant positiu com negatiu, s'acusa. 
d'una o altra manera, en les seves associacions professionals i es reflecteixdonant 
a I'estudiós una visió coherent i continuada a través d'unes actuacions wl4ecti- 
ves, moltes vegades allunyades paradoxalment de les reaccions o actuacions indi- 
vidual~ de I'apotecari i del farmaceutic. 

És cert que per tal d'ohtenir una visi6 general de la histbria de la farmacia 
catalana no es pot deixar de banda ni els seus prohoms, ni el desenvolupament 
dels estndis formatins, N la influencia de les ciencies aplicades a la farmacia, com 
tampoc la importancia dels estudis economeuics en el complex món del medica- 
ment. No hem aspirat a tant, wnscients de la nostra limitació. Creiem, perb, que 

10 el que hem portat a cap 6s una aproximació per al coneixement del substratum - 
de I'estament que ens permetra situarmés adequadament tots aquests punts per 
assolir una visió més completa. 

El retard que porten els estudis histbrics sociofarmadutics dedicats a la 
farmacia catalana és evident. Si bé entre la major part dels realitzats hi ha estu- 
dis esquitliats i apartats de les realitats quotidianes viscudes per I'estament al que 
ens referim, també hi ha trehaUs d'induhtable qualitat que apunten camins eom 
el que intentem seguir. Perb no 6s menys cert que al seu wstat n'hi ha amb un 
fort contingut anecdbtic amh fortes pinzellades de "chauvinisme" i frivolitat, o 
sota una perspectiva ñiosbfica generalitzadora, carents d'unes bases documentals 
mínimament sblides, que han resultat molt negatius per a la histbria de la farma- 
cia. 

En aquest estudi aquests defectes s'intenten suplir entrant en la nostra histb 
ria farmadutica valorant la relació fetslresposta del gmp social com a tal, procu- 
rant, des d'aquesta perspectiva, donar pas a hipbtesis de trehail útils per poder 
constmir una histbria mes amplia, més general i més ambiciosa. 

Fidels a aquesta concepció inicial, perb tamhé conscients que no podem ser 
adptics, en I'exposició feta se segueixen principalment les Iínies documentals ja 
recollides en dues obres anteriors. ampliant-les amb altres notícies i treballs que 
han pogut encaixar-se en el tronc general sense trencar la seva coherencia. 

La primera d'aquestes obres (1972/1975) dibuixa a gran5 trets les arrels de la 
farmacia catalana des del segle W ñns el XWI i la segona (197511982) des de 
principi del segle XiX ñns a dates prbximes a nosaltras, passant per fets tan impor- 
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tants w m  la guerra civil, la postguerra i el control poiític i econbmic establerts 
sobre els farmaceutics pels co1,legis. 

No es disimula en I'estudi realitzat el fort pes especíEic dels col.legis d'apote- 
caris i de farmadutics i d'altres associacions farma&utiques barcelonines, que m& 
tard aboquen en un marcat cenhaiisme, més d'i&u&nc;s que de feB. També s'ha 
de di, perb, que tot el reflectit pel nucii barceloni ho 6s amb m& forp,  perla qual 
cosa aquest ens ha resultat molt més il~lustratiu i útil per al nostre propbsit. 

És per aquest motiu que bem intentat reduir al mkim referir-nos a les per- 
sones de l'estament, assenyalant tan sols aqueUes que en un moment determina1 
ens serveixen de referencia i punt de sortida per ampliar i coneixer determinades 
i concretes situacions. En els casos que es donen noticies de tipus biografic és per- 
que s'ha considerat necessan refermar criteris apuntats o perquk reforcen els 
aspectes posteriors cntics de la qüestió. 

Quant a la bibliograíia i notes, d'aquestes s'ha procurat oferir-ne el maxim 
per tal d'ampliar fets que wnsiderem bisics dins la Unia d'exposició seguida. 

Hem fugit de la típica arqueologia farmadutica i inclús, en ocasions, espe- 
cialment des de la postguerra cap als nostres temps, també bem defugit tractar 
fets i situacions de forta transcendencia wnseqüents a la pujada de determinades 
persones a Uocs directius de col4egis i d'entitats comercials, creant situacions en -!?- 
uue ktica i neeocis eren el mateix. Peraue si b6 hem coneeut i viscut els fets. la - - 
manca de docurnentació i d'estudis critics i la tradició oral ens han resultat insu- 
ficients per tal de recolzar els punts mínims necessaris per apuntar hipbtesis de . . 
treball que, lluny de ser banals, són extraordinariament importants n o  ja per 
entendre el succeit en amplis sectors farma&ntics després de la segona meitat del 
segle actual, sinó també en altres sectors socials. 

Malgrat tot, algunes de les fonts bibiiogr&fiques esmentades, els noms deis 
qui hi s6n citats i les linies que es projecten, donen prou pistes per descobrir nova 
documentació oue. deeudament estudiada i comuarada. oot oferir a I'estudiós un . .  - , . 
venta11 de possibilitats més que suficient, no ja pel que fa al coneixement en sí del 
contingut d'aquesta documentaci6, sinó pel coneixement de parcel4es d'hiitbria 
genera¡ del nostre país i deis lligams pe~sonals, polítics, socials, etc. que van fer 
possible, especialment pel que fa al penode de postguerra, que la corrupcid i la 
renúncia diaria de la dignitat marquessin molt característicament el nostre país i 
de la qual cosa la farmacia catalana no se'n Uiura. 

Les ampliacions, correccions, revisions i noves referkncies donades, especial- 
ment esmentades en les notes de cada capítol, milloren el corpus inicial, actualit- 
zant-lo amb els trebaUs fets, posteriorment, sobre la histbria de la farmacia cata- 
lana per autors solvents que no poden quedar aiüats. 

També cal dir queoferir al lector aquestaobra ha estat possible degut al repte 
plantejat davant de mi mateix, obligant-me a actuaiitzar, sempre diutre d'uns 
límits, la nostra histbria professional i, sobretot, per deixar un testimoni escrit en 



catala, no des d'una perspectiva de fet diferencial, sino com a reflex d'una acti- 
tud cultural integradora útil per als estudiosos de qualsevol Uengua mare diie- 
rent de la llengua catalana. És a dir, una contribució a la cultura histbrica mit- 
janqant unes aportacions, en general, que, per afectar a un territori petit, sembla 
que volen ser obíidades sense, perb poder dissimular un fariseisme local. 

D'altra banda, creiem que intentar construir per primera vegada el bastiment 
d'aquesta petita histbria de la farmacia a Catalunya, i en catala, justifica plena- 
ment l'esforq que hem fet, tal vegada amb m& bona voluntat que encert. 

Per últim, cal di que pari important d'aquesta histbria es va poder assolir 
mercks a un ajut de trebali concedit per "bmnium Cultural", perb la seva publi- 
cació ha estat possible perla contnbució editorial de la "Fundació Uriach 1838, 
la qual ha estat sempre receptora i propagadora deis estudis cientifics i humanis- 
t i a  mkdics i farmac6utia. 

Per tant, he d'agrair el mecenatge de I'esmentada "Fundació Uriach 1838, i 
de forma molt especial al seu president, Dr. Joan Uriach Marsal, que han mate- 
rialitzat la publicació d'aquesta aportació a la histbria de la farmacia catalana. 

12 Barcelona, setembre 1997 - 
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ANTICS ESPECIERS I 
APOTECARIS CATALANS 



D esprés que el 1913 Gonzales Sugrañes (1) obrís la porta per al coneixe- 
ment histbnc de l'art dels apotecaris a Barcelona, estudiosos com Batlle 

(1978), Somí i Suñk (1983) i Vela (1994) ens proporcionen valuosos anteceden%, 
C m e  Batlle ens cita, situats entre els anys 1285 a 1330, i relacionats amb el món 
dels negocis a Barcelona, a: Nicolau de Sant Feliu; Pere Fuster; Nicolau de Cal- 
des, difnnt el 1286; Jaume de Girelacbs; Guillem Loreta; Guillem de Lora; Ber- 
nat de Caldes; Pere de Limotges; Pere Bertran, procedent de Vic; Berenguer de 
Maxelia, original del Pinneu -no és segur que aquest estigués establert a Barce- 
lona- Pere Jutge, localitzat entre 1285 i 1315, que estana al servei de la Casa 
Reial de Jaume II i molt relacionat amb Amau de Vilanova; Bernat Pujol; Pere 
Colell; Guillern de Garrofer; Jaume Sabater; Francesc &Amenter; Guiiiem 
Jordk Joan Peyrota; Jaume Thomas; Rosselió Asser, o Aqer, i Jucef Bovino, els 
dos últims jueus, a diíer&ncia dels esmentats primer que eren cristians (2). 

És conegut que durant l'últim quart del segle XIII els apotecans barcelonins 
tenien les seves apotecaries en el carrer dels Especiers, o Especiaires, actuatment 
carrer de la Llibreteria. Tal com era costum a les ciutats medievals, estaven esta- 
blerts de la mateixa manera que les altres activitats i oficis, agrupats en diierents 
carrers que es coneixien també pel nom de l'art o ofici que en ells predominava. 

Tot i que adverteix que és difícil especificar la seva veritable professió, Ale- 
many ens cita 26 individus, entre 1309 i 1400, pertanyents a Mallorca. D'aquests 15 
nom6s en citarem els que l'autor assenyala wncretament com a apotecans: Pere 1 
Fuster, Guillem Ros, Bartomeu Cuch, Pere Moya, Berenguer de Descamps, Hug 
Gispert, Bonanat Palou, Joan Company, Pere Antoni Seguí, Joan de Moya, Gui- 
llem Ramon i GuiEem Desprats (3). 

Grau i Montserrat dóna a coneixer un molt apreciable nombre d'apotecans 
de Besalú entre els anys 1333 i 1399 (4). 

Bemat de Quer: localitzat com a apotecan el 1333. 
Berenguer de Cavaller: apareix a Besalú per primera vegada el 1344. El mes 

d'agost de l'any següent, per la feina que li produien els seus afers i "artis mee 
apoibeearie", va renunciar a la mamessona perla quai fou nomenat per Guillem 
d'Auladell, en el seu darrer testament. El 1350, el 12 d'abril, havia traslladat la 
seva residencia a Girona. El mes d'abril de 1355 va vendre la seva casa de Besa- 
1ú a Bemat Jonquer, taverner, i 4 anys més tard, pel gener, una altra que posseia 
al mateix tavemer i al seu W1 Antoni, clergue de Sant Vicen$, per 35 Iliures. L'any 

1 - González i Sugraaw, M., Conlribució a la histbria dels antics pemis dets a re  y oficii de la ciutat de 
Barcelona. (BaxeIona. 1915) Vol.l,454 pp. 

2 - Batlle GaUart, C., Ets apateearis a Barfelona en el m6n dels ncgocis peis vol6 de 13W. "Cuadernos 
deHist. Económica de Cataluña", XVIII. (1978), V l W .  

3 - Alemany i Vieh, L., Desarrollo de la profesión iarmac4utica en las Islas Baleares. (Tesis doct. in4d. 
mecanopaf.) 2 Vol., 1,377 pp. i 11, sin.; Vol.I,223-225. 

4 - Grau i Montseirat, M., Metges jueus de Besalú (S.XIV-XV) Sa Sala, Des Ponal i Ceret. III Conp4s 
d'HisIbria de la Medicina Catalana. Actes. Vol.i, 346 pp, 165.180, 



1368 encara vivia. Aquest any va absoldre a un altre apotecari, Francesc Lledó, 
per valor de 50 Uiures, els seas drets en una societat que havien constituit anys 
abans. 

Pere Ferrer: originan de Beuda, es tenen noticies d'ell de 1356 a 1364. Agnés, 
la filla del junsperit Pere Ferrer, que no t6 res a veure amb l'apotecari, per pagar 
els medicaments i atencions que d'ell havia rebut, va donar a la seva esposa, 
Sibii,la Bondia, un violan de 40 lliures que ella cobrav,a. La cessió és del mes 
d'octubre de 1356, el mateix dia que Francesa, vidua de Joan d'Olm, li entrega- 
va 44 sous i 7 diners per les medicines i despeses fetes al llarg de la malaltia del 
difuot: "ratione s u c m  et cere el danun rem que eptorem lnerunt (...) pro 
hlínnaiis et obitui". Sibibla Bondia era d'una familia benestant. El 1357 va 
cobrar una berkncia de 600 sous. Pere Ferrer l'any 1361 devia 30 florins a en Gui- 
llem de Vilardell, 2 anys desprks va donar una quantitat indeterminada al sen 
pare, Bemat, de Beuda, per tomar a deure 4 anys m6s tard al jueu Isahaq Bonas- 
tnic, junt amb altres, 107 sons. Tamb6 el 1368 tenia negocis amb Aaron Jucef i 
Jucef Benvenist, dels quais acceptava certa quantitat d'or "en uo saquet sigüla- 
tum", a canvi d'una hipoteca que desconeixem. 

Francesc Lledó: es tenen noticies seves de 1356 a 1377. E11 de juny de 1365 
adquiria, de Berenguer Poriell, una vinya al Iloc dit d'orayon, per 10 Uiures. Un 
any després, Bemat Colell, de Besalú, li pagava 76 sous per la cera gastada en 
motiu del soterrar de Pere d'Astmar i pei xarop i "sucxi" consumits al Uarg de la 
malaltia del difunt. Perb Bemat Colell i la seva esposa, Eldiarda, no trigaren a 
morir i el mes de febrer de 1361 els seus marmessors donaren a l'apotecan 56 
sous 11 diiers per la cera peral soterrar i per ra6 de la mortalla. El novembre de 
1363 va vendre a Isahaq Bonastnic els seus drets sobre els 70 sous que li devia 
"Pere d'm, de Sexh, de Sant Martí de Capsec, de Sales", i Pere Beluq, de Mon- 
teUi. El 3 de maig de 1365, juntament amb Bemat de Prat, Pere Vilardel1 i el 
notan Guillem Mouar, fou nomenat jurat de Besalú i el 15 de novembre procu- 
rador de Berenguer Cavaller, apotecan que residia a Girona, procuradona que 
encara tenia el 1372. La darrera nota que fa referencia a la seva estada a Besalú 
6s de 1377 i en ella es titula "apoteeari o specinrius", pel que tornem a veure com 
els dos noms es confonen. 

Joan Lledó: no sabem quin parentiu pot tenir amb I'anterior. Era apotecan 
de Besalú l'any 1392 qnan es va afermar amb ell Joan des Serrat, de Serinyh, per 
un any i pel preu de 6 Uiures, a fi i efecte d'aprendre el seu ofici. El mes de mar$ 
de 1401 feu donació al seu fill, per ra6 de casament, de la quantitat de 4.000 sous. 

Bemat de Setcases: els Setcases foren molt coneguts a Besalú el segle XIV 
Bemat, apotecari, fou nomenat per I'oficiai del bisbe de Girona, el mes d'agost 
de 1368, tutor de Joan "pupüo clerico tonsurado", fill del d i i n t  tavemer de 
Besalú. 

Joan Giner (o Janer): es troba a la vila comtal el 6 de mar? de 1370,20 dies 
abans de rebre del seu sogre, Pere d'mafrigida, 15 lliures i 14 sous, de les 40 Uiu- 
res corresponents a la dot de la seva filla Cilia, casada amb eU. El 15 de gener de 
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1372 ja havia cobrat tota la dot. Era fill de Guillem Giner, o Janer, teixidor de 
Perelada. El 5 de desembre de 1373 va vendre a Pere Vilardell una casa que tenia 
a la plaqa de Besalú. 

Ramon Maries: sabem que era apotecari I'any 1372. 
Bernat Rovira: es troba citat el 18 de febrer de 1396 degut a I'entrega que el 

sastre Ramon Soler, en nom del baster Joan Bonanton, ti va fer de 9 ltiures i 3 
sous pels medicaments fets i aplicats al difunt Guillem, el seu pare. El 1399 -20 
de mar? i 18 de desembre- va signar d i i e n t s  documents en els quals prengué 
part, així mateix, el metge jueu David des Castlar. 

Francesc Orts: el 10 de julio1 de 1399 va cedii al notan Pere qa Casadevall els 
seus drets sobre les obligacions que amb eU tenia Bonjuba Salomó, de Carcassona. 

A Cernera, el 1473 és citat Francesc Ces Cases com a apotecari i Miquel 
Soler, el qual dona un compte de medicines datat el 1489. 

Pel que fa a Barcelona, 6s conegut que el rei Jaume el 15 de setembre de 1312 
donava a I'apotecari reial Pere Janer I'escrivania de procuració del regne de 
Valencia. Un altre apotecari, Andreu de Vallfarosa, el qual bavia obtingut un pri- 
vilegi concedit pel rei Alfons el 18 d'agost de 1333 autoritzant-lo per fer o coure 
pa a t'alqueria de Sotema, de l'borta valenciana, demanava al rei Pere la confir- 
maci6 del dit privifegi, que li era donada el 23 de desembre de 1336 (5). 

El 12 de mar$ de 1342 el rei Pere firmava un títol de venda d'un cens sobre 17 ' 

el mas Oller que un apotecari de Vic, Pere de Bertrellans, adquiria a Simó i a 1 
Guillem Spaer (6). 

Referencies a Pere Janer s6u trobades novament el 31 d'octubre de 1334 i el 
23 d'octubre de 1344. La primera és una petició a l'infant Pere feta per alguns 
dels seus familiar5 perque l'autontzi a constmir dos sortints en una casa de la 
placa de les Cols, de Barcelona, i I'altra és la concessió al dit apotecari -ja citat 
com a camarlenc i apotecari de la reina Mana- del dret de pasturar 100 camps de 
bestiar en el termini i temtoris de Barcelona. 

El 3 de maig de 1354, Pere donava un permís a Bemat Catllús, apotecari, per 
construir un sortint en una casa que aquest tenia en el carrer del Mar, de Barce- 
lona (7), i era el mateix rei Pere qni, a petició del seu primogknit Joan i d'altres 
servidors reials, atorgava a I'apotecari Nicolau Bassa p e d s  per fer una modifi- 
caciá a la seva casa del carrer dels Especiers, de Barcelona, el dia 11 de juny de 
1385 (8). 

El 15 d'abril de 1388 el rei Joan, en recompensa dels serveis prestats per I'a- 
potecari Esteve Catorra, que era el seu camerari, ordenava que aquest fos retri- 
buit amb 100 florins d'or (9). 

5 - lordi, R.. Viejas papeles del siglo X N  "Bol.Inf.Circ. Ftcaw (1976) 80,35:45, 
6 -  ld.,81,34:41. 
7 -  Id.,79,55:W 
8 - Id., 84,56:M). 
9 - Id., 85,74:88. 



Antici especiers i apofeca~s catalans 

Datat el 10 d'agost de 1471, es troba un document que testimonia la venda de 
Yapotecana de Damii Blanquema a Lloren$ Martí, tambk apotecan de Barcelo- 
na (10). 

Batlle també ens cita una relació d'apotecaris, pertanyents a mitjan segle XV, 
que intervingueren de manera activa en la vida política barcelonina (11). 

Durant aquest penode de temps també trobem altres especiers i apotecans, 
principalment a les localitats catalanes importants. 

Jaume 1 ja deia dels apotecans de Lteida, quan es refena ats serveis sanitaris 
de les tropes que setjaven Valencia, posant-ios al mate& nivel1 que els de Barce- 
lona i de Montpeller, que aUi s'hi trobava de tot el que es volgués vendre o com- 
prar, ''a con faria bom en uua ciutat sique ypotecaris hi havia de montpesler e 
de Leyda que hi venien especies a% com fa& hom en una gran d a  h b e  a 
malauts com a sans". Continuava dient en la seva crbnica que d'entre les coses 
que eren menester per ajudar a Yhome, els malalts trobaven el conseil d'apote- 
cans com si fossin a Barcelona o a Lleida; donant-nos una idea de com eren ate- 
sos els malalts d'aquella ciutat (12). 

A Lteida, pertanyents als segles XIV i XV, diferents autors citen a Francesc 
Folquer, Guillem Grau, Vicenc Gili, Vicens Escola, Bernat Gili, Jaume Soler, 
Antoni Caplana, Pere de Berga, Gabnel Amorós, Francesc Pons, Joan Ribesal- 
tes lnetge i apotecari-, Bernat Niubó, Joan Tapiolas, Ribefles, Joan Montgay, 
Gabriel Gort, etc., citats els uns w m  a especiers i coma apotecans els altres. 

A Girona s6n citats Mana Julia, Narcís Rovira i Bernat VentaUó, i a Iguala- 
da és citat Francesc Artigó. 

A Reus, pertanyents al segle XIV, es citen: Pere de Berga, Jaume Solsona, 
Jaume Ganiga, Joanot Vilar i Pere Vdagut i 10 o 12 apotecaris més són coneguts 
en el segle XV. 

- 
10 - Jordi. R., Dos ventas y dos pactos de boticu¡or "Bol.lof. CirfFtca." (1975) 68,48:53; 4fl. 
I I  - Batlle Galiart, C., La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV (Barcelona. 

1973) Vol.I.379 pp, Vol,2,38B677 pp .+ 6 graf. 
(Pelseu inter6s.vegeu tambésobie el tema: B6~6zet, J.P. - La phannacie dans les paysdu bassinocei- 
dental de la Mhditenanee ( X l I & m ~ t m e  s.) (Pans, 1996) (tesi doctoral, en premsa) - SornU. y 
Suñ6J.M., Un boticario barcelones del siglo XIIIXIV. (Homenaje al Prof. Guiliemo Folch Jou) 
(Madrid. 1982) 193 pp, 1k13 - SorniJ. y SuñU.M', La farmaciaen Barcelona desde Jaume l a Jaume 
11 (1213.1327). "Bol.Sdad.Esp.His1. Fcia." XXXlV (1983) 135,59:103pp. - Sorni, J.- Su%. J.M.. Bar- 
celona. Baja Edad Media ¿especieros o boticarios?. "Bal.Sac.Esp.Hist.Fciaaaa X*XIV (1983) 136, 
139:150 - SornU., SU&~,I.MD, La farmacia en Barcelona desde Mons  el Benigne a Pere el Ceiemo- 
ni6s (1327.1381) "Bo1. Sdad. Esp. Hist. Fcia." XXWf (1985) 141-142,6279. 
- SorniJ.,Suü6J.Ms, Algwias noticias de Guillem Jardh, boticariode Jaume 11, a comienzos del siglo 
XIV. "Bol. Sdad. Esp. Hisl. Feia." XXXVI (1985) 144.213216 - SomiJ., Suñ6J.Ma, La farmacia en 
Barcelona desde JoanI a MarriI'HumA(l387-1410).*Bol.Sdad.Esp. Hist.Fcia." XXXVIl(1986) 145- 
146.39 - Sorni, X. -El  carrer dels apoteca"$ de Barcelona. Disc. ing. Reial Acadtmia de Fann. de 
Cat. 30.1.1997) - Mata Venare. V. Notina sobre aieuns aoatecaris catalans dets vollants del sede u .  

X V I  B S A H <: FC. 111 (1494, S 21 23 - Vrl,i Aulsrs. C - Api>naiiun\pcr d un rcn~dcI<esprcich i 

iandrlt,n J? 8arciluo.i a 11 rsgunn mciidi del wglr YI\' E S A  H CFC. 111 ¡19)3) 5.24 31. 
12 - Rou.  I \ l .  L'c,iud~gznrrdldc l.lrida (Barulona.~ ll IUipp. 
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A Tarragona és citat Bartomeu, fill de Gnillem; a Tarrega, Francesc Ponce; a 
VaUs, Pere Cassenyach, i a Vic, Pere de BertreUans, etc., noms tots ells citats en 
monografies i estudis locals més o menys aprofundits i que ens donen testirnoni 
de I'existhncia d'especiers i apotecans, o sigui, persones que tenien cura de la 
manipulació, confecció i venda de medicaments. 

De totes maneres, per aquestes kpoqnes I'activitat de I'apotecan no estava 
tan definida w m  ho sena, ja dintre d'un col4egi professional, després de la pn- 
mera meitat del segle XV. La venda de medicaments no era pertot arreu un pri- 
vilegi wncedit i protegit en benefici dels apotecaris i de la salut pública, espe- 
cialment en localitats petites, mal comunicades i aillades dels nnclis de població 
més importants o poblats. D'altra banda, els apotecans no es limitaven a vendre 
medicines sin6 que, a vegades, venien tamb6 altres articles. També menescals, 
c i~rgians  i barbers venien wmposicions enteses com a medicinals. Tot aixb feia 
que en hpoques antenors a I'estmcturació definitiva dels col.legis d'apotecaris i 
al refemament dels organismes de la sanitat oficial, I'activitat de I'apotecan, 
segons llocs i circumst?incies, fos una mica wnfosa, a I'igual que succeia en altres 
Uocs o cintats d'Europa: Franp, Italia, G e m h i a ,  etc. 

Un exemple clar del que diem el donen les referkncies pertanyents a I'hospi- 
tal de Santa Creu de Barcelona, poguent-ho deduir d'algunes dades tretes dels 
comptes de I'hospital de I'any 1375: - 19 

"Item; pague maestre exameno a en Bernat, b a r b o  qui curarem em 1 
Berthnmeu etlar, escolii qye era consentit per lesquena e pague entre pol- 
vores e olis e enpastres" 44 sous 
"Item: done a j. metge juheu per j. xerup que doni a una wteUana qui 
hic era malauta, iij snus v. dimers e guari" 
"Item: done a j. jubeu metge qui a n e  curada una romia CasteUana e per 
c m  altra romia paguelo per j. axerop queti aporta ij. sous j. diner". 

També era corrent que persones que no eren de I'ofici wnfeccionessin en 
I'hospital els medicarnents. Així trobem que a les notes de despeses es registren 
"2 qumíms de oti i 3 diier de roses" per a fer oli rosat, valguent tot 1 sou, 10 
diners. 

Una altra nota ens diu que el 1379 els barbers proporcionaven i venien medi- 
caments. Mestre Bernat, barber, cobrava 2 sous per un ungüent. 

Aixb també se'ns confirma quan I'any 1389 "an mayans, barber, qui stii dins 
lo portal dela bocaria, per medicines qui avie fetes a j. hom qui ana  mal entre la 
cama, vüj sous". 

En el camo de la vetennana tambi: succeia el mateix. El 1397. es "done a 
Gerau, manescal, per medicinas fetas al mul dels spital qui hana mal de spal P... 

Una altra prova és "mude lo mul ab lo m e n e d  que sta al cap de la placa de 
Santa Ama, 'costii ab los seus trebaUs e.j. emplast& queli feu &j. sous". 

D'altra banda, veiem que si bé tant cirurgians com metges i barbers confec- 
cionaven medicines per als seus pacients, trobem una nota en la que se'ns mos- 
tra que, de vegades, els medicaments eren adquints a casa de I'especier: "costa- 
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reo medirines que lo barber p d s  de casa den puget ij sous üij", i que també a 
l'bospital se'n confeccionaven, perque "costa j. erestilli, que dnui i un malau que 
fem en casa j. snu" (13). 

Tot aixb no significa que no existís paral.lelament una medicina de tipus 
popular, casolana, ben diferenciada i que estava en competencia amb l'altra 
medicina, la que en podríem dir medicina oficial, malgrat aquest defecte d'es- 
tmcturació de funcions. 

Un exemple d'aquesta medicina casolana, popular, i també supersticiosa, el 
trobem en una serie de fórmules pertanyents al segle XV (14). 

També d'una serie d'anotacions fetes en uns protocols notarials del període 
141711459, es recuiien dos referencies a "curauders", tres oracions de suposades 
propietats curatives, 18 fórmules medicinals i 4 procediments per fer fugir insec- 
tes. Pel que fa a les fórmules medicinals n'hi ha peral tractament casola de la tos, 
malalties dels ulls, de la pell, mal de ventre, tortícoti, mal de cap, i un dentifrici. 
De les tres pregaries, una va1 per a qualsevol malaltia, l'altra per foragitar els cucs 
de I'intesti i la tercera per lliurar els homes de quaisevol temptació (15). Els com- 
ponents de les fórmules eren usats normahent pels apotecaris i les substancies 
emprades es podien adquirir tant a les apotecaries com a casa dels adroguers o 
venedors ambulants: aigua de gavarrera, d'arbbs, aiguarós, anís, ruda, clavells, 
fonoii, me1 rosat, nous moscades, regalkssia, salvia, etc., entre els productes vege- 
tals, i, entre els químics o minerals: caparrosa, bxid de zinc, i entre les substancies 
estranyes, molt escasses: llet de dona, mantega rancia, nius d'oreneta, perfnms de 
xinxes, sangoneres. També pa de sucre i vi són ingredients usats en fórmules. 

Altres estudis fets sobre el mateix material donen a con&xer fónnules simi- 
lars que situem entre 1471 i 1568 (16). 

També cal citar, perb, ja dins d'una terapliutica de creenqa no feta amb 
substancies medicinals, l'interessant estudi de Perarnau (17). 

Aquest tipus de terapeutica no és, perb, una exclusiva d'aquesta epoca. Es 
mantindra a través de les ceutiines i constitueix la parcekla del que s'ha d'enten- 
dre com a medicina no oficial i, en el camp de la terapeutica, també la trobem 
durant els segles XVI, XVII i XVIII, fins al nostre temps. 

- 
13 - Roea, J.M.. Lo bresol del Hospiial de la Santa Creu. "Aoua"odel Hospital de la Santa Cm".  (Bar- 

-lona, 1921-1922) 30.80 (vegeu tambe, per a una perspectiva mes amplia: Danon$, Vlsió hisl6nfa 
de I'Hospitai General de Santa Creu de Barcelona. (Barcelo~a, 1978) 207 pp. 

14 - Jordi, R., Cuñosas fórmulas de medicina popular pertenecientes al Último cuarto del siglo XV 
"OFFARM, l(1982) 4,239:246. 

15 - Jardi. R.,Fórmulas medicinales populares y supenticiosas penenezientes a la primera mitaddelsiglo 
XY (1417.1459). Conerés Lntemaciooal d'tfistbria de la Farmhcia. iBudavest. 29.915.10.1981) . . 
<:trenca " XW(IX ii9.311 273 %9 4b2 

16 - Jdrda. R . Forniulas dc nicJatna popular f \upenliciuw p-ncnrocnics a la pruniia m.la0 del riplu 
XVI  (1505-1563) 1' Rcunt6n eieniil dc Id Div. llisl de l a  t 1 P (Mdnlrcur. 6 8 9 1983) 'Ciri.Flca." 
XLI (1983) 281,283:309. 

17 - Peiamau i Espelf, J., Aetivilats i fórmules supcrstidoses de guarició a Catalunya en b primera mei- 
tat del segle )(IV "An. de Text. de Cat. &t." I(1982) 518 pp, 4798 
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E S por di que abans d'iniciar-se l'estructuració dels col.legis d'apotecans, 
mitjanqant els quals es desenvolupa la professió, es comprova I'existkncia 

de pactes entre apotecans establerts i joves que volien fer l'aprenentatge de l'art, 
encara que, més tard, organitzada ja la professió, existeken pactes perb en altres 
sentits. 

Un exemple d'akb és quan el 28 d'abnl de 1371 l'apotecan Llorenc Bassa 
accepta a Pere Pastor, natural de la Borgonya, per a un període de 2 anys per 
aprendre l'art. En el contracte, Pere Pastor es compromet a ser fidel, quasi fins a 
I'esclavitud, tot i que després de finalitzats els 2 anys Llorenc Bassa li pagués 8 
flonns d'or d'Aragó. El 15 de setembre de 1379 era l'apotecan Bernat Caldovol 
qui acceptava a Bemat Ferran, de Valls, també per 2 anys, prometent-li 6 flonns 
d'or en finalitzar els 2 anys. 

A Igualada, el 1421, Francesc Artigó firma un contracte per ensenyar I'espe- 
ciaria durant 6 anys a un donzell que abans servia de cnat. Aquest sena alimen- 
tat, vestit i calqat i anina a I'escofa, al seu degut temps, per aprendre de lletra (1). 

El mes de julio1 de 1440,ks Gabnel Pont I'apotecan que signa contracte amb 
Francesc Seguí, de Castelló d'Empúnes, pera un aprenentatge de 3 anys. Seguí 
escompromet amb els béns dels fiadors que es citen en el document. El citat Pont 
estableix el 15 de desembre del mateix any un altre contracte amb Duran Guiu, 
francks, contracte molt similar a I'antenor ja que aquest també es compromet, 23 
responent amb fiador, a servir a I'apotecari a canvi d'ensenyament. 11 

En aquest 4 casos els apotecans accedeixen a alimentar i mantenir en bona 
salut els citats individus, tots menors de 25 anys. Els dos primers, Pere Pastor i 
Bernat Ferran, no tenien assegurat, segons el contracte, ni el vestit N el calcat, 
havien perb de percebre, finalitzat el temps establert, 8 i 6 florins d'or, respecti- 
vament. Francesc Seguí i Duran Guiu tenien assegurat el vestit i el calqat, perb 
no tenien cap salan establert finalitzats els 3 anys. 

Els quatre aprenents es comprometien i acceptaven que, donat el cas de no 
compfir el pactat, senen perseguits perla justicia (2). 

Durant els segles XV, XVI, X W  i XVIII es troben contractes entre el mes- 
tre apotecan i els futurs fadnns, en alguna ocasió hi havia motiu perque el coldegi 
hi intervingués, tal i com succeia a Barcelona en el cas de Perot Tiana, per consi- 
derar que un pacte que el1 havia signat estava en contra de les ordinacions 
col4egials, com es podri veure més endavant. 

Hem padat de pactes entre mestres apotecans i joves que volien aprendre 
I'art, perb no tan sols eren aquests tipus de pactes els que es registren durant el 
segle XV 

1 - Segura, J., tüstbria d'lgualada. (Barcelona. 1908) Vo1.11,470 pp.; W. 
2 - fordi, R.; G6mez-Caamaño, J.L., Co~tratcn de aprendizaje de boticario en la Baiceloaa medieval. 

"Bol. de la Sdad. Esp. de Hist. de la Farm." X X V  (1973) 95.122:126. 
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El 10 d'agost de 1471, quan es tracta de la venda d'una apotecana pel seu 
propietan, Damia Blanqnema, i la seva esposa, Nicolassa, a Lloren$ Martí, 
també apotecan de Barcelona, en el document es detalla I'inventari, inventan 
que encara que 6s insnficient, ens permet de coneier quelcom de f'utillatge exis- 
tent a I'apotecana de Blanquerna, malgrat que no es donen a conkixer les 
substancies medicamentoses que en aquella apotecaria deuna haver-bi (3). 

El document detalla el valor del que a continnació es transcnu: 
"le bastiment e lo tnm", 3 Uiures; 13 caixons, 1 lliure i 6 sous; 29 caixes 
"brocades", 1 Uiura i 6 sous; 27 caixes verdes i vermeUes, 2 Iliures; 152 
pots de terra, grans, a ra6 de 10 sous i 6 diners, per un total de 6 Iliures, 6 
sous i 8 diers; 8 pots mitjans, a ra6 de dos per un, 12 sous i 6 diners; 36 
pots "de piles", a ra6 de tres per un, 10 sous; 26 pots de vidre blanc, a ra6 
de tres dmers, 6 sous i 6 diners; 62 "masses" de vidre, a ra6 de 8 diners la 
pep ,  2 lliures 1 sou i 3 diners; 6 confiteres, 8 sous; 1 morter, (?) (4). 

Si abans hem citat alguns aspectes datats en el segle XV, no deixa de ser il.lus- 
tratiu per al nostre objectiu tractar de quatre pactes més, aquests, perb, de &re 
diferent, pertanyents al segle XVI. 

El primer cas 6s el d'un apotecari, Francesc Gornes, qui el 14 d'abril de 1512 
es comprometia a curar una tinya al mosso Benet Mayol, perla quai cosa podem 
comparar f'activitat del di! apotecari amb la d'alguns individus que, amb el per- 
mis de l'autoritat sanitkia de ¡'&poca, estaven legalitzats per tractar tinyes i altres 
malalties (5). Tot i que en aquest cas desconeixem quina mena d'antoritzaci6 
posseia f'apotecari peral tractament de la tinya d'en Benet Mayol, tot ens fa 
creure que la firma del pacte era deguda a la codianca, justificada o no, que i'a- 
potecari Gomes tindria en el medicament o sistema que es comprometia a apli- 
car per a guanr la desagradable afecci6 (6). 

Encara que de menor importincia, tamb6 del segle XVI, trobem un pacte 
que especifica I'existencia d'uns capítols, en catala vulgar, entre Joan Dalmau, 
apotecari de Barcelona, d'una banda, i Joan UystreU, agricultor de la parrbquia 
de Sant Esteve de RipoUet, per I'altra banda, per subminishar 30 gerres d'oli, el 
27 d'abril de 1516 (7). 

- 
3 - A.H.P.B., Not. Guillem Jorda (menor), lg.13.12.12.1470110.8.1471. 
4 - Jordi. R., Dos v e n a  y dos pactos entre botic&os. '"Bol. 1nf.Circ.Fta." (1975) 68,4853. 
5 - Jordi. R., Privilegios especiales concedidos por el protomedico del Principado de Cataluaa y 

Co~dadosdelRosell6n y la Ceidañadura~te la pnmeramitad del sigIoXV1II. "Medicha e Historia" 
(mayo 1973) 16 pp. 

6 - Jordi,R.- G6mez-Caamafio. J.L., Boticario comprometido a ejercer la medicina por documento 
pública M a  1512. "Atli del Cangesso Int. di Hist. della Farmacia" (Torioo, sld) 327 pp., 129:152 i 
A.H.RB., Not. Benel Joan, leg.6. Repert.1512 (bossa) 14.4.1512. 

7 - A.H.P.B., No!. Andres Miquel Mir (major), Ig.5, Tercium Manuales contractum comunis. 
22.2.1516B8.2.1517. 
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Un altre contracte interessant pel seu contingut és el signat el dissabte 1 de 
setembre de 1571 entre mossBn Antoni Ferrer, apotecari amb apotecaria ai 
carrer de la Boria (8) de Barcelona, i Pere Tiana, apotecari habitant la mateixa 
ciutat, per explotar ambdós l'apotecaria de Ferrer, contracte que s'establia per a 
dos anys i mig. En aquest pacte, a part de I'aspecte purament econbmic i de 
mútues garanties, se'ns mostra que el peritatge del material específic i natural de 
l'apotecaria corre a carrec dels apotecaris, així com i'existkncia d'un receptari, la 
residkncia permanent de l'apotecari Tiana a I'apotecaria, és a di, que estava 
domiciliat a la mateixa, i la necessitat que Tiana entrés a formar part del Col4egi 
d'Apotecaris de Barcelona. Pel que fa al mosso per ajudar en les tasques de I'a- 
potecaria, se'l denomina criat i no fadrí. També 4s interessant la clausula que diu 
que si Tiana es casa, Ferrer queda en plena llibertat de recuperar, o no, l'apote- 
caria. Desconeixent l'inventari d'aquesta, que deuria fer-se després que els dos 
apotecaris i els dos hsters que intervingueren valoressin les existkncies de les 
seves respectives competkncies, quedant palesa, pero, l'existkncia d'utillatge per 
a la fabricació de ueules. Desconeixent també la corresponent valoració de les 
existkncies, no podem estabtir la possible relació entre materials i el preu pactat 
entre ambdós apotecaris. (Vegeu annex 1) 

De totes maneres, malgrat el pacte, quan Ferrer presenta a llana al Col4egi 
25 per sol4icitar el seu ingrés el dia 11 de novembre, l'aspuant no fou acceptat ja - 

que els apotecaris consideraren que la firma del dit pacte era una pressió indi- 11 
recta perquk Tiana ingressés en el Col.legi. Tot aixb motiva un plet que si bé no 
sabem comes va resoldre per manca fins avui de documentació, el que si sabem 
bs que el Col4egi acorda que no es tornaria a parlar de la qüestió fins que Ferrer 
haguks tret de casa seva a Tiana i que aquest no podia tomar a casa de Ferrer fins 

8 - El camr de la Boria, que comunicava la plaga de I'Angel amb la plaga de la Llana. fou la Ma 
Augusta duran1 I'hpoca romana i Via Franeiscana duranteis segles I X i  X. fpoeade ladominaciódeis 
kmes. Juntament amb el caner del Mar. brcn el onmer ekamole de la ciutat. Per aouea csrrer era 
irndaional cl pa, de ,cond<mnrtr 3 la vrrgunbi públra 1 a Ir pena de fueir l jmhe rl, cundcmn>ir 
pcr Ir  Inqui%ino rrcn ronailit, a Smia Caicnna prl canir de la Borla 
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transcorreguts 2 anys, ni mentrestant durés el pacte que entre ells havien esta- 
blert (9). 

Ja a finals del segle XVI, el 3 de gener de 1591, coneivem la venda de I'apo- 
tecaria de Melcior Pere Anton a Jaume Hemandez, també apotecan de 
Barcelona (10). L'escnptura de la dita venda ens detalla els seus punts i els 
bomes bons que havien de garantir la seriositat de I'operació i que en aquest cas 
eren Miquel Prexens i Montserrat Resplants, apoteearis del Col4egi de 
Barcelona. 

Aquest document públic especificava que la venda de la botiga d'especiaria i 
d'apotecaria wmprenia pots, prestatgeries, tautell, drogues simples i compostes i 
altres medicaments i estris o utillatge propis de I'art d'apotecan que s'especifica- 
rien en un memorial que es donaria als dos experts que intemindnen. Les dues 
parts admetien com a jutges i Arbitres de la venda a Miquef Prexens i a 
Montserrat Resplants, sent Prexens el representant d'Heernandez i Resplants el 
de Pere Anton. Tant el comprador com el venedor es wmprometien a respondre 
amb els seus béns, mobles i immobles, en eas d'inwmpliment de la concordia que 
estahlien, i també a complir el dispost per Prexens i Resplants. Ambdós donaven 
ptenes facultats a Prexens i a Resplants perque, com a experts, jutgessin justa- 
ment, "amb tot el COI, amb amor i sense mala voluntat", tot el wncernent a la 

26 venda i segons el memorial que ambdós experts rebrien. 
11 

9 -  At h r . ,  Llibri. J. la \I~d.<lrn.i (mnnuscnl) Ir 192 i 2lh1 
Pil qui. la al Ll~brr de Is h l ~ d ~ l r n : ~ .  col dlr .'~.rliaordinhrid tmp.>rtinc.i quc ai(Lc>t te pei al conci. 
virnriii dr ir hirlbns del (u1 lcpi d'npuicriri, dr. Rnrulona Aquifcm r<rnint d'una ,?nr .Ir Idirc. 
balls que recullen, de manera Exhauitiva, toter les dades wntiÜgudes a i'esmentat maouscrit. Les 
hdiquem a continuaci6, 101 i adverlht que tracten d'una multiplicitat de temes que s6o estudia& en 
altres capitols. (vegeu: Jordi, R.- Notas sobre el Colegio de Baticarios de Barcelona. Siglo XVI. 
ERfientamiento entre el Colegio de Boticarios de Barcelona por osurpaci6n de funciones contra los 
pratofísieas Amau Scunaso. Nicol6s de Florensa y GarauBoquel. (1). Conferencia, 26.10.1982, Real 
Academia de Medicina de Barcelona. Circ. Ftca. XLI (1983) 279; 153166 - Trascendencia social del 
wntial de medicamentos por el Colegio de Boticarias & Barcelona durante el siglo XVI (1531- 
1550). (11). (Homenaje sl prof. Guillermo Folch Jou. op.cit.): 3743 - Notas sobre cl Colegio de 
Baticmios de Barcelo~a. Siglo XVI (1566-1573). (111). Conferencia 7.12.1982, Real Academia de 
Farmacia de Barcelona - Control de substhcies medic'iaals pel Col.legi d'Apotecaris de Barcelona 
enel segle XVI (1531.1574). (IV). Conferencia 7.4.1983. XXVIle Cicle de Conferenciesde Federañ6 
Farma&utica, 198211983. (Barcelona. 1983) 32t12 pp. - Colegio de Boticarios de Barcelona, 
3.12.1564i8.11.1574. Pere hijol, un boticario onflietivo. (V). Circ. Rca. XLll (19%) 284; 205220 - 
Medicamentos usados en el siglo XVI en el área barcelonesa. Su estudio y relaci6n con las exáme- 
nes del Colegia de Boticarios (1531-1574). (VI). Premio Soler y Baflle 1984. (publicado por "Glyw 
Iberica, S.A.") (Catdes de Malavclla, 1984) 128 pp. - Notas sobre la iietuación del Colegio de 
Boticarios de Barcelona contra el intnisbma registrado duran* el periodo 1533-1568. (VII). "Cirr 
Ftca." XLIV-XLV (1986n987) 293; 61.54 - Elección de cargos cn el Colegio de Boticarios de 
Barcelona (1531.1574). (VIII). Circ. Ftea. XZV (1987) 295; 213234 - Relaciones del Colegio de 
Boticarios de Barcelona wn los médicos dc la ciudad y sus intenelacionescon IaTriaca (1531-1574). 
(EX). Circ. Ftcica. XLV (1987) 296; 305:326 - Noticias sueltas sobre el Colegio de Boticarios de 
Barcelona (1531-1574). (X). Cim. Ftca. XLVI (1988) 3W. 263:288. 

10- A.H.P.B., Nat. MatiasPastor, lg.6.2Y.10.1590iZJ.2.1591. 
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Hemandez prometia a Pere Anton, sempre segons el judici d'ambdós 
experts, que signava acta d'obligació per liquidar el deute en el termini de 2 anys. 
L'incompliment de la concordia representava el dstig de 25 lliures, la qual cosa 
era acceptada (11). 

Jaume Hernandez, o Ernandes, en a r t a  ocasió va ser protagonista d'un fet 
curiós. El 6 de desembre de 1604, atesa a I'escassetat de blat, es produi un alda- 
nill a la plaqa del Blat -avui p l ap  de ]'Angel- pera continuar a la p l ap  del Bom. 
Com que feia pocs dies que Jaume Hernandez havia deixat de ser conselier 56 
encarregat dels subministres d'aquell gra, inculpant-lo de la carestia del blat, 
sembla ser que amb part de ra6, els amotinats trencaren els vidres de la seva apo- 
tecana, faltant poc perquh el1 mateix pagués amb la seva vida les ires dels revol- 
tosos, salvant-se en aparCier el virrei en persona, duc de Monteleón, juntament 
amb els consellers, els quals aconseguiren que els amotinats es retiressin quan ja 
havien comenpt a cremar la casa d'Hemandez. La lapida mortuona de Jaume 
Hernández es trova a l'esgl6sia de Santa Mana del Mar. 

També durant el segle XVI es registren altres tipus de pactes. Aquests s6n els 
que s'acordaven entre el protomhdic i els aspirants a obtenir el títol o priviiegi de 
mestre apotecari pel Protomedicat quan I'apotecana no estava en bones condi- 
cions o bé quan I'examen realitzat per I'aspirant no havia estat satisfactori del tot, 
concretant-se a les actes aixecades els períodes de temps compromesos per nor- 27 
malitzar les situacions, i inclús amb caracter de títols provisionals, com més enda- 11 
vant es veurh. 

Conductes i deutes a Reus: Cosa conent eren les conductes. El 1338 i 1340 
sabem queja existien conductes de metges a la vila de Reus. El 31 de mar% de 
1448 s'acordava igualar a un metge i també el 1477 el consell de la vila igualava 
a Ben-Juha, metge jueu establert a Tarragona, registrant-se amb freqühcia que 
la vila de Reus romangués sense metge, havent d'establir novament conductes 
per resoldre la situació. 

El 13 d'octubre de 1381, Pere Vilagut, de Reus, tenia per vendre en la seva 
apotecaria ghneres estranys a I'art com eren: faves, sigrons, Ilenties, ards,  culle- 
res de fusta, cintes, ordi, fenigrech, pnines, panses, cera, a m& d'aighes medici- 
na l~ ,  ungüents, olis, etc. 

El 1499 Pere Sola, apotecari establert a Reus, diu que Pere ConcabeUa, a més 
d'apotecari, feia de mestre d'escola; fet aquest que es repeteix l'any 1502 amb 
mestre Pere Martir. 

Es pot veure que el consell de la vila de Reus regateja pel que fa al fet de fixar 
eis sous propis de les conductes, fins a I'extrem que si mestre Santet era igualat 
des del 1510 fins al 1514 -aspirava al carrec, entre altres, mestre Martí, gendre de 
I'apotecari mossh Solh- 6s interessant veure que Santet no volia ocupar el dr rec  
si els especiers de la vila se n'anaven en temps de pesta, tot i que deia que sí, que 
accediria, si el feien "servís d'espeaer" 

11 - Jordi. R., Dos ventas y dos pactos. op.cit 



Pactes, connaefes i conductes 

També era emprat el sistema de conductes pels cirurgians de la vila de Reus 
des de I'any 1323, potser i tot amb antenoritat, ja que en altres localitats ja es 
registren el 1297. 

És convenient saber que el 24 de gener de 1414 Benet XIII autontzava Por- 
denació promulgada pel jurat de Reus, pel que fa als deutes dels menestrals, de 
la següent manera: 

"Que los menestrals agen demanar dins cort temps $0 quels es degut = 
Els jurats i prohoms de la vüla de Reus han ordonat, amb I'autoritat deis 
Seuyors, que tolo C~N* harber, espeeier, sastre, sahater, &ter i tot 
altre q u a l s e d a  menesbal de qualsevol condició, d e m d  en el període 
d'un any el que se ü degui de son arl u otici, e si non ha, que passat lo dit 
any quen age perdut e ü sia posat clarament perpetual. Pero si el dei 
deute uo es pagat dms el dit any per alongament de plel, la qual cosa no 
sigui culpe del demandant, en equeU ess no=" (12) 

Tot i que aquí es fa servir el mot "specier", el mot "upoteean" ja aparek en 
dita vila a mitjan segle XIII. 

Alguns del cirurgians posseten llibres propis de metges i apotecaris: 
Antidotari, de Nicolau; L i u m  Medicinae, de Bernat de Gordon; Aforismes, 
d'tlipócrates; encara que d'altres no en possefeen cap. Pot veure's també que hi 

28 havia casos en que existia una bona relació entre I'apotecari i el cirurgik són dos - 
11 apotecans els qui proposen al cirurgik mestre Bartomeu perquk fos igualat perla 

vila de Reus. 
El fet que els llibres emprats fossin els mateixos, assenyala l'exist6ncia d'una 

connexió íntima entre els que exercien les arts curatives. 
Una característica bastant h a  és que, en temps de pesta, tant els metges w m  

els cirurgians i els apotecans d'aqueila vila desapareixien, la qual cosa és possi- 
ble que fos deguda, a part de la por, a fa gasiveria del Consell(l3). 

El contracte establert el 10 de novembre de 1588 entre els consellers de 
Santpedor i Joan Ferrer, apotecari de la vila de Cardona, és significatiu i diferent 
de I'antenor. Ferrer, fins el dia 2 d'agost de 1591, havia de subministrar a la vila 
"pinyons, avellanes, conñts, contitures, twous, pinyonades, ueulas, dareya, v i  
pieai, m & ,  fideus, sirnola, macarrws, ferro capmos, pega, candelas" i que "mo 
ferrer aya tenir medicines bnues i ntüc, conforme altres apotheearis son tinguts i 
ohügats". A canvi de tot aixb, I'apotecari Ferrer tindria casa de franc, estana 
exempt dels ckrecs de la vila, excepte del de la "puga", i tindria I'exclusiva de 

12 - Vilaseca, S., Metges, cirurgians i apatecaris reusenfs dels segles XUI i XIV La Coniraria dcls Sanb 
Melges de Reus. (Reus. 1961) 178 pp.; 19 -Sobre condueles del segle XVIII, com a eremple, vegeu: 
Somi EstevaJ., Suñ6 ArbussbJ.M., Notas sobre conductas de boticarios en pablecio~a catalanas a 
mediados del siglo XVIII. (Homenaje al Dr.D.Guil1ermo Folch Jou) "Bal.Sdad. Esp.Hist.Farm." 
XXXVm (Madrid, julio-dcbre. 1987) 151- 152.219:227. 

13 - Vilaseca, S., Metges. 64.65 i 71. 
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venda de tots els generes abans esmentats (14). La qual cosa ja ens mostra que, 
encara a f i a l  del segle XVI, hi havia indrets on l'exercici de I'art era confós. 

Qüestions similars es produien a Barcelona. Ami veiem que davant del nota- 
n Esteve Soler, el 4 d'abril de 1499 i'apotecan Joan Sann atorgh carta de paga- 
ment a favor dels obrers de Santa Mana del Mar per la quantitat de 4 Iliures, 
import de les neules i del "neetar o clarea que senirien per presents i per enra- 
mar Pesglesia". El 21 de febrer de 1503 atorgi carta de pagament pel matek cnn- 
cepte Berenguer Ribes, tambk apotecan. El 26 de febrer de 1504 la va signar 
Pere Mathen, apotecan. El 2 de setembre de 1506 consta que I'atorga Miquel 
Vinyals, apotecan, per neules i dc ta r  per a obsequis per als obrers en les festes 
de Nadal d'aquell any. El 4 de maig de 1511 6s l'apotecan Pere Rossell qui l'a- 
torga per les neules i clarea per la festivitat del Naixement del Senyor i per 
encens i cera vermella per al ciri pasqual. El 17 de juny de 1512 l'atorga de nou 
Rosse1 per neules, clarea i torrons comprats de botiga per obsequiar els oficials 
de I'obra en les festes de Nadal. El 14 d'abnl de 1513 la firma el mateix RosseU 
per neules i clarea per als acostumats obsequis en les festes de Nadal. El 15 de 
setembre de 1514 I'atorgaren Clara Rossell, vídua del citat Pere Rossell, i el seu 
fill Joan Llitzer RosseU, tambk apotecan, per neules, nkctar i torrons. El 3 de 
julio1 de 1515,10 d'octnbre de 1516,29 de maig de 1517 i 19 de febrer de 1518, la 
firma el dit Joan Llhtzer Rossell "per los regalos de clarea neulas i torrons fets en 
la festa de Nadal" (15). 

- 
14 - Sala i Fargxs, J., Contrala farmacéutica de illo ternpore. "El Resr. Ftco." (Barcelona. 1917) WWI, 

625:627. 
15 - Gowález i Sugrañes, M., op.cif.; 66-67. 
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u na fita important per als apotecans catalans s'assoleix quan el govema- 
dor dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya, Guillem de Bellera, a 

petició dels prohoms de l'ofici d'especier-apotecan de la vila de Perpinyh, l'any 
1344 els concedia unes ordinacions. L'interes del6 dits prohoms era evitar fraus 
que pe judiqnessin la salut pública i el bon nom deis especiers-apotecaris. 

El governador va fer ambar la suplicació el 3 d'octubre de 1344 al batlle de 
Perpinyh per tal que aquest actués en conseqüencia. 

Els proboms de l'ofici bavien argumentat que si quan existien fraus en ope- 
racions reaiitzades pels mercers de la viia, aquests fraus eren jutjats i castigats 
pels sobreposats del propi ofici ( l ) ,  aixb no podia fer-se quan els fraus ets feien 
els especiers-apotecaris de la mateixa vila ja que no hi havia iegislació en aquest 
sentit. 

Per aquest motiu, demanaven que en produir-se fraus competencia de I'ari 
d'especier-apotecan, el coneixement. judicació i cktig dels mateixos fos junsdic- 
ció dels seus prohoms de millor fama. 

Gniflem d'Adalbert, batlle de Perpinyh, per tal d'informar-se adequadament 
sobre la conveniencia que la petició fos atesa, mantingué consultes amb els pro- 
homs dels diferents oficis, inclosos els especiers-apotecaris. Després d'aquestes 
consultes, el batlle demana als especiers-apotecans de la vila, Jaume Mercer i 
Raimon Boquer, que redactessin unes normes articulant la petició. En aquesta 33 
petició es demanava que en qnalsevol moment els sobreposats poguessin, amb 111 
l'autontzació escrita de la cúria del batlle, prendre mostres de la cera obrada, o 
sense obrar, de mel, sucre i d'aqnells matenals que tinguessin les droguenes per- 
tanyents a i'ofici deis especiers; exercir un control de les peses i mesures en poder 
d'especiers, fruiters i mangoners (2) i d'altres persones que les utiiitzaren; com- 
provar els fraus i sofisticacions, basant-se en la seva competincia i coneixement 
de la materia, i també controlar determinats tipus de competencia il.lega1. 
SolQcitaven a més que s'establís que la tercera part de I'impoc de les penes 
pecunikries apiicades pels sabreposats en determinats casos es destin6s a benefi- 
ti del comú profit de I'ofici. 

Examinats i corregits els capítols pel jutge ordinari de la cúna del batlle, jun- 
tament amb el procurador fiscal, forencndats els cbnsols de la vila de Perpinyh 
per tal que es pronnnciessin sobre si tot el demanat podia ser d'utilitat'a l'admi- 
nistració pública i a la població de la vila. Vist que no hi havia cap objecció, el 27 
d'octubre de 1344 eren concedits als especiers els capítols supticats. Ordinacions 
que el rei Pere confirmava a Barcelona el 20 de gener de 1369 (3). 

1 - Sobre~osats eren els aui eavernaven I'art i manlenien les relacions de I'ofici amb els ooderj oúblia. . " 
2 - Eren aqlielts uldividus que mantenien encaols al carrer. 
3 - Jordi. R., Vicios papeles del siglo XVI. "Bol.Inf.Ciic.Ftcn." (1976) 82,61:81;67-68. 
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Conferits els poders polítics als habitants de Perpinya per carta de 23 de 
febrer de 1197, va haver de ser determinat el paper de cadascú en I'administra- 
ció comunal de la ciutat. El principi d'aquesta participació en el govem depenia 
de la wndició social. L'any 1346 apareixen ja les tres classes o mans: la m& major, 
burgesos i mercaders; la m& mitjana, fabncants de teixits i draps, escrivents i els 
qui exercien un art considerat com a honorable, i la m i  menor, formada pels qui 
exercien un a r to  ofici similar. En auuest últim a u n  foren inclosos els esneciers- " .  
apotecaris. Aquesta fou una decisió social, no política, ja que cada categona tenia 
la mateixa representació, determinada per la dignitat de la professió, la qual cosa 
era motiu que el poder estiguLs en mañs deis oficis. 

A Perpinya els poders públies de la vita estaven subjectes al wnsolat, creat 
I'any 1197, al consell dels dotze o consell jurat, creat el 12 de mar$ de 1273 per 
aconseliar als cbnsols, i a les assemblees generals, formades pez notables i pro- 
homs, i que eren les que administraven la ciutat abans que el consolat fos creat. 

El 1346, apartada la m& menor de les funcions consulars, aquesta es mante- 
nia en el consell jurat, que estava format per quatre membres de cadascuna de 
les mans, i en les assemblees generals cada cap d'ofici tenia dret a formar part 
d'aquell i dret a sufragi. 

Apartats els oficis del consolat i sense influencia practica en el wnsell jurat, 
34 tanmateix mantenien una forta majona que, per eliminar-la, els cbnsols de la vila, - 
111 I'any 1360, agruparen els oficis en 15 grups dels quals els dos sobreposats encara 

tenien fins e1 1395 algun dret en les assemblees generals. Creat el conseU general 
el 1402, any en que se suprimia el consell jurat i les assemblees generals, la par- 
ticipaci6 en la vida ciutadana deis oficis es va reduir extraordinhriament. El 1449 
era creada la denominada matrícula en la que s'inscrivien oficials i artesans. 

Els sobreposats també foren coneguts com a prebostes i més tard foren els 
administradors encarregats de les corporacions que en tenien. Els sobreposats, 
que primerament eren elegits a plnralitat de vots en les assemblees, a partir de 
1315 foren elegits pels seus predecessors en aquest carrec. El 1360, perb, nova- 
ment eren elegits anualment per tots els membres de la corporació. Pels desor- 
dres intems, el 1395 s'establia, llevat privilegis especials en contra, formar un 
consell dels oficis integrats, segons la seva importancia, per 5 a 11 individus, els 
quals foren denominats prohoms i eren escollits pels sobreposats elegits. Els 
sobreposats dels especiers havien d'escollir 5 consellers o prohoms. Durant el 
segle XV, enUoc de ser elegits els sobreposats, eren extrets de la bossa d'insacu- 
lació. 

Transcorreguts 9 anys, ja separats els botiguers i candelers dels apotecans i 
elegint-se ja, per tant, cada any els prohoms dels respectius oficis, assistint com a 
entitat prbpia a les reunions del consell de la vila representatius de tota la pohla- 
ci6 i vista la utilitat i benefici públic que les dites ordinacions comportaven tant 
a la població com al seu ofici, els botiguers i candelers demanaven de la clemen- 
cia reial que es dignés concedir de nou i confirmar els capítols i ordinacions, la 
qual cosa era concedida. 



Naixement del Cnl*legi d'Apoteearis de Bareelnna 
Si el que acabem de dir &S refent a Perpinya, hem de tenir en compte que 

constitueix un bon inici de la Iínia que ens portara al desenvolupament de I'or- 
ganització de I'art dels apotecans a Catalunya, prenent coma prototipus el suc- 
ceit a la ciutat de Barcelona. 

Quan el rei Pere el 1351 establia a Perpinyk la Constitució per prevenir per- 
judicis a la salut pública i controlar la qualitat dels medicaments, s'obna el pas 
perque anys després s'estructurés I'organització col,legial dels apotecans barce- 
lonins mitjanqant I'establunent pel municipi d'unes ordinacions que podríem 
considerar i'origen del Coblegi d'Apotecaris de Barcelona quan, passant per les 
ordinacions municipals de 27 de novembre de 1433, s'amba a les de 3 de novem- 
bre de 1445 en les que per primera vegada es té coneixement que existeix el 
cirrec de cbnsol al front dels apotecaris barcelonins. Aquest naixement del 
Coi-Legi encaixa dins tota la serie de disposicions reials que constitueixen el con- 
glomerat que dona forma a I'exercici legal de I'activitat professional dels apote- 
cans catalans i que es desenvolupara fins ambar a I'acabament de I'estructura 
gremial per entrar de ple en I'exercici de i'activitat professional farma&utica dels 
nostres temps. 

Basicament, la constitució de Pere 111 donada a Perpinya el 1351 establia que 
el control dels medicaments romangués en mans de tres proboms els qui, en cas 
de comprovar anomalies, eren els encarregats de denunciar-ho al veguer, al bat- 
Ue o a l'oficial que es negués oportú. Les ordinacions de 23 de novembre de 1433 
ja establien que per posar en ordre I'ofici o art dels apotecans o especiers era 
necessan que aquests individus fossin persones sabies i discretes i aprovades en 
practica i exercici de la seva art, perb com que per a la conservació de la salut 
pQbiica era molt necessan que les medicines i matenals emprats fossin de bona 
qualitat i no alterats i de mala condició, s'establia, modicant el dispost per Pere 
111, la vigilancia de quatre prohoms que era el necessan per assegurar la qualitat 
de les substancies emprades pels apotecaris, així com la prohibició de vendre 
medicaments compostos procedents d'altres llocs i que únicament fossin espe- 
ciers i apotecans barcelonins els qui venguessin els medicaments simples i com- 
postos. 

En aquesta ordinació veiem que són els quatre proboms eis qui han de tenu 
cura que es compiís el legislat. Aquesta obligació dels proboms desapareix quan 
el 3 de novembre de 1445 el veguer de Barcelona establia definitivament que des 
d'aquella data els apotecans, amb llic&ncia del veguer o regent de la veguena de 
la ciutat, reunits en el Monestir de les Penedides, el primer diumenge després de 
Tots Sants, i cada any, elegissin quatre apotecans i que, preseniats aquests als 
consellers, aquests n'escollissin dos per ser durant l'any els dnsols de i'art dels 
apotecans, després d'haver jurat al mostassaf complir hé i amb fidelitat I'ofici. 

De totes maneres, existeixen antecedents documentals dignes de tenir-se en 
compte. 



É s m c ~ r a c i ó  col.legia1. El model de Barcelona 

És ben conegut que, en benefici de la salut pública, les autoritats municipals 
de Barcelona havien dispost el control, a més dels a l i en t s  i altres articles, de les 
drogues simples i dels medicaments compostos que es venien a les apotecaries o 
especiaries. 

El 19 d'octubre de 1339 s'havia creat I'autoritat municipal del mostassaf, que 
era cbpia de I'existent a Valencia, chrrec que, elegit el dia de Sant Andreu, passa 
després a ser-ho el dia de Santa Llúcia. El 1358 era suhordinat al batUe i el 1381 
Pere el Cerimoniós deteminava la seva jurisdicció (4). 

A la cort general de Catafunya celebrada a Perpinya durant 1350-1351 es dis- 
cutí i aprova una constitució reglarnentant la confecció dels medicaments. En 
aquesta constitució, signada per Pere 111 el 14 de mar$ de 1351, no figurava el 
segell reial i, per propi desig dels conseilers i prohoms de la ciutat de Barcelona, 
tenia caricter d'instrument públic. 

Referent a aquest tema, per un document sense data guardat a I'Arxiu 
Histbric Municipal de Barcelona, document esborrany, hem pogut constatar l'e- 
xistencia de diversos punts, relatius al control dels medicaments, exigits pel muni- 
cipi barceloni i que ens refermen mott del que hem tractat (vegeu annex 11). En 
el primer capítol d'aquest document es comenta que s'havia acordat que els 
honorables consellers havien d'elegir la setmana abans de Quasimodo (5 )  a 3 

36 prohoms: un mercader, habit en el coneixement de les drogues "e altres coses - 
pertanyents al BfZ dels apoteearis", un físic i un apotecari, els quals tenien enco- 
manat el reconeixernent, cada tres mesos, dels xarops i alt~es materials simples i 
compostos que iiiguessin els especiers a les seves tendes, per comprovar si eren 
aptes per a la confecció de medicaments. Donat el cas que no ho fossin, havien 
de Uencar-los en un lloc on posteriorment no poguessin fer sewei. Es comenta en 
el cinquk capítol del document que les medicines no podien ser venudes ni utilit- 
zades si primerament no havien estat reconegudes pels 3 prohoms. Así mateix, 
en el sete capítol es tracta de reatitzar una petita correcció, i al vuite que no fos 
admes si era inclbs en el sete. El comentan als capitols 9 i 11 indica que tots els 
apotecaris, sota jurament, havien de donar compte als 3 prohoms de tots els 
materials medicinals que tinguessin a casa seva i que qualsevol apotecan que fes 
medicines havia de ser examinat, en presencia dels consellers, pels dits 3 pro- 
homs, malgrat haver practicat 10 anys a Barcelona. Elcomentan als capítols 3,4, 
10 i 11 fa referencia a tot el necessari per poder obnr apotecaria, mentre que el 
del 12 es refereix a la recepta. 

A la vista dels comentaris d'aquest document, podem situar I'kpoca en que 
es redacta entre els anys 1351 i 1433. Cal tenir en compte, pero, que pel legislat 
I'any 1351 els prohoms encarregats pet consell per comprovar la qualitat dels 
medicaments feien visites setmanalment i que el 1433 no eren 3 els prohoms de 

4 - Carreras Candi, E. Geografia general de Calalunya. La ciutat de Barcelooa. (Barcelona, 1916) 1138 
pp: 534.535. 

5 - Hom entenia per Quasimodo el primer diumcnge despds de la la Pasqua, Pasqua Florida o Pasqua 
de Resuneceió. 
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la ciutat els qui havien de portar a terme aquesta operació sin6 que eren 4: un 
metge-físic, un mercader-droguer i dos especiers. L'any 1445 senen els 2 cbnsols 
del Col.legi els encarregats d'aquesta tasca, a reaiitzar un o dos cops I'any, pas- 
sant postenorment per diverses vanants. 

Altres comentans. com. Der exem~le. el refent als caoítols 3 i 4 donant comD- . .. . , 

te del criteri favorable a I'establiment d'apotecaries als estrangers a Barcelona, 
sempre que fossin examinats a la mateixa ciutat i demostressin haver complert 10 . . 
anys de practiques de I'art en la mateixa, i el refent al capítol 11, ens confirma 
aquesta data ja que, a les ordenances de 1433, aquests 10 anys exigits es conti- 
nuaven demanant, mentre que a les de 1445 els 10 anys s'havien reduit a 8 i el 
1459 s'acceptava practicar 5 anys a Barcelona i 3 fora d'ella. 

Pel caire del document, tot fa aeure que 6s l'esborrany o un dels informes 
previs referits a una petició portada a teme pels apotecans barcelonins, com és 
natural, destinada a aconseguir una modificació d'ordinacions. 

Monestir de les Repenedides 
Al marge de I'ordenació de I'art especíüc dels apotecans barcelonins, cal 

tenir en compte les seves vinculacions amb el Monesti conegut com de les 
Repenedides, com a relació religiosa i pnvilegi que els afavona. 

El dia 8 d'octubre de 1378 era el rei Pere qui, com a conseqükncia de les 
informacions rehudes i amb el desig que s'esmenés una situació anbmala relati- 
va al Monestir de les Repenedides, ordenava determinades mesures amb carac- 
ter obligatori, concedint, perb, certs privilegis com a compensa06 al compliment 
de la seva reial voluntat (vegeu annex iiI). 

Els apotecaris, botiguers i candelers de la ciutat de Barcelona ja havien supli- 
cat que se'ls concedís p e m b  per construir a la ciutat, per tal de glorificar a Déu 
i a Santa Mana Magdalena, la seva patrona, un monestir per a dones penedides. 
Concedida I'autontzació i ohtinguts peral dit monestir gricies i pnvilegis, en el 
transcurs del temps es posa en evidencia -aixb era el que havia ambat a conei- 
xement del rei Pere- que alguns dels artesans abans citats mostraveu cert desin- 
teres cap al manteniment del monestir. Aquesta desidia es produí en els rectors 
i administradors últims, els qui, a 'ferhncia dels anteriors, no actuaven com calia 
pel que feia a I'administració del monestir ni en la manutenció de les dones allí 
acollides, i sense tenir en compte que aquestes havien de viure de les almoines i 
dels pietosos subsidis recollits per a elles. 

El rei Pere, tement que I'obra ben8fica es destruís per la manca de pietat i 
desidia mostrada pels qui s'havien comprom&s, ordenava que tots els apotecaris, 
botiguers, venedors al menut i candelers, amb caracter perpetu, estaven ohligats 
a ajudar i a administrar el monestir i el seu convent sota les nomes següents: 

Cada any, el dia de la festa dels Sants Innocents, havien de reunir-se en un 
lloc escollit per ells mateixos per elegir 4 administradors que tinguessin cura dels 
assumptes i béns del monestir, 2 procuradors encarregats d'exigir els Uegats, 
quantitats i béns donats i deguts a1 monestir, i 6 recaptadors que eren els qui 
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havien de demanar almoines a benefici del monestir i per a les seves obres, mit- 
jant;ant recaptes en totes les misses que se celebressin a les esglésies de la ciutat 
els diumenges i festius. Davant la possible malaltia d'aigun dels individus recap- 
tadors, existia la ineludible obligació que aquests nomenessin recaptadors subs- 
tituts fins a la recuperació del malalt, havent, aquests substituts, de donar comp- 
tes als procuradors i aquests, per la seva banda, als administradors junt amb la 
priora del monestir. 

Aquest sistema de manutenció del monestir havia de perdurar fins que amb 
les rendes obtingudes les dones allí recollides poguessin viure sense necessitat 
d'almoines. 

L'ordre reial també puntualitzava que els recolectors d'almoines no havien 
de cansar-se ni d'avergonyir-se per demanar les almoines sostenint els bacineis 
que recoliien els diners, per delicat que allb €os. 

Els qui estant encarregats de recollir les almoines no ho fessin, havien de 
pagar, per cada any que haguesijn estat nomenais sense haver complert el seu 
deure. 500 sous barcelonins. La meitat d'aauesta sanció era oer les araues reials 
i I'aitra meitat per les obres del monestir, encomanant-se a I'agntzil de portar a 
t eme  la pena si el contraventor era oficial de la cort i, si no ho era, era el veguer 
de ~arceiona el qui havia de fer-ho, sota pena de 200 morabetins d'or en cas &in- 
compliment. 

Com a contrapartida de tan severes obligacions, el rei concedia w m  a pnvi- 
le@ al monestir de les Penedides, i a perpetuitat, que els seus administradors, 
procuradors i recaptadors d'almoines, durant I'any que estaven obligats a exercir 
els seus drrecs, es lliuressin de servir en cap exercit ni en bosts ni en cavalcades 
reials o velnals, ni en I'exercit segons I'usatge ' 'Mceps Namque", 6s a dir, que 
si segons aquest usatge alguns d'ells haguessin d'anar a cambatre, per raó del 
reial pnviiegi restarien a la ciutat. 

Finalitza el document ordenant a les autoritats que observessin les ordres i 
les concessions de la carta, sent aquesta signada el dia 8 d'octubre de 1378. 

Ordinaeiotts sede XV 
1433 
Són importants les ordinacions que, com era costnm, a so de trompetes eren 

pregonades per Barcelona el divendres dia 27 de novembre de 1433, per ordre 
del mostassaf i per tal que I'art deis apotecaris o especiers redundés en un major 
benefici per a la salut pública. 

S'establia que cada any, la primera setmana del mes degener, els honorables 
consellers de la ciutat havien d'elegir 4 prohoms: un metge-físic, un mercader- 
droguer i 2 especiers. Aqnests, de 3 en 3 mesos, havien de visitar, juntament amb 
el mostassaf, els materials medicinals i drogues de la ciutat en poder dels espe- 
ciers, droguers i botiguers, i havien de testimoniar si aquests materials eren bons 
per compondre les medicines i arbitrar el sistema per judicar-los adequadament 
en cas de diferencies de cnteri. 
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També es prohibia la venda de medicaments compostos, triaga i mitridat que 
haguessin entra1 a la ciutat si no s'havien elahorat a Barcelona i si primerament 
no era assegurada la seva qualitat pel mostassaf i els 4 prohoms, els quals eren 
remunerats a raó de dos terceres parts a repartir entre els 4 proboms i la tercera 
part restant per al mostassaf. 

Era ordenat aquest any que tan sols els especiers que tinguessin botiga ober- 
ta a la ciutat podien vendre xarops simples, compostos, electuaris, emplastres, 
ungüents, olis, aigiies destillades i altres medicines simples i compostes. 
Quedaven exceptuats de sanció aquells individus que, no sent de I'art, venien a 
especiers i a altres persones aigua de roses, aigua de nenúfar, aigua d'eufrasia i 
aiguardent. 

Per les mateixes ordinacions, els apotecaris estaven obligats a donar a cadas- 
cun dels seus parroquians els albarans de deutes que tinguessin amb ells, sempre, 
perb, dins el terme d'un any a comptar des que comengava el deute. Les discus- 
sions que sobre aquestes qüestions es podien produir havien de ser resoltes pels 
4 prohoms i, en cas que el deutor no volgués pagar, la qüestió passava a la juris- 
dicció ordinaria dels consellers. 

D'aquestes ordinacions endavant, cap apotecari podia tenir botiga oberta al 
públic si primer no havia practicat 10 anys seguits a la ciutat o en altres indrets i 
no havia estat examinat pels 4 prohoms amb la intervenció dels consellen. 

39 D'altra banda, cap dona que tingués botiga d'especiaria podia fer cap medicina - 
si no hi tenia al front alguna persona que reunís les condicions abans exigides per 111 
tenir apotecana a Barcelona. 

Pel que fa a les receptes, cap apotecari podia confeccionar cap recepta de 
metge demanant purga o confecci6 si aquesta no era escrita pel metge, o escrita 
per I'apotecari sota el seu dictat, en toman% o sigui, especificant els components 
en noms vulgars i coneguts i no en noms peregrins o desconeguts, i tenint sempre 
en compte que abans de fer la medicina els materials havien de ser reconeguts 
pels metges que els ordenaven. Tot amb les corresponents sancions. 

1445 
El 3 de novembre de 1445 la ciutat ordenava que des d'aquell dia endavant, 

sempre pero amb llicencia del veguer o regent de la vegueria, els apotecans 
havien de  reunir-se en el convent de Les Repenedides el primer diumenge després 
de Tots Sants, per elegir a 4 d'ells que senen presentats als consellen. Aquests 
n'escollien 2 per exercir el dr rec  de cbnsols dels apotecaris, els quals havien de 
jurar en mans del mostassaf complir i fer complir les normes de I'art. Quedava 
ordenat que la dita elecció s'bavia de fer cada any. 

També s'establia que efs dits cbnsols, junt amb el mostassaf, una o dues vega- 
des I'any havien de reconeier els operatoris dels apotecaris. En cas de trobar 
medicaments en males condicions, aquests havien de ser destruits davant de I'a- 
potecari, perb si I'apotecari no quedava conforme amb el criteri dels cbnsols, 3 
prohoms apotecaris, junt amb els cbnsols i en presencia del mostassaf, mitjanqant 
jurament, havien de judicar si el material era bo o no ho era. Cas de no ser bo, el 
material havia de ser destm~t. 
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S'ordenava que en cas de discussió entre algun apotecari i altres persones per 
raó de medicines o altres coses referent a I'art d'apotecari, o per raó del preu de 
les mateixes, els apotecaris havien de demanar als cbnsols de I'art judici sobre el 
particular i donar la ra6 de dret a qui la tingués. La decisió dels &nsols era ina- 
pel.lable. Aquests perb estaven obligats a donar-ne compte al veguer o regent de 
la vegueria. 

En aquestes noves ordinacions hi ha altres detalls que convé ressaltar. No s'hi 
parla del posterior examen pets 4 prohoms, cosa que quedava ben determinada 
en les ordinacions del 27 de novembre de 1433. Tampoc s'hi paria de la presen- 
cia dels conseUers a I'acte. 

Pel que fa a les dones que tenien botiga oberta, aquestes podien continuar 
tenint-la sempre pero, igual que 12 anys eurera, que tinguessin al front de la 
mateixa un apotecan que hagués practica! l'art durant 8 anys. 

Per les sancions també hi havia una diferhucia: en el pnmer cas, qui no com- 
plia havia de pagar 10 lliures i, en el cas de tendes d'especiaria d'una dona, aques- 
ta tan sols havia de pagar 100 sous com a sanció (6). 

Aquestes diferencies entre les ordinacions de 1433 i 1445 semblen mostrar- 
nos que, encara que disminuit el nombre d'anys de prhctiqua, els examens deu- 
nen reatitzar-se de manera similar el 1445 que el 1433, i és probable que el nom- 

40 bre de dones amb teuda tingués tendencia a disminuir. - 
III 

1459 
Les ordimacions promulgades a Barcelona el 13 de novembre de 1459 per 

ordre de I'houorable mossen Amau Guillem Pastor, cavaUer regent de la vegue- 
ria, i de Pere Joan Serra, batlle de la ciutat, cadascun en la seva respectiva juris- 
diceió, en benefici de la salut pública i de I'art dels apotecaris o especies de la 
ciutat de Barcelona, disposaven que, per acabar amb els fraus i inconvenients, els 
conseilers i prohoms de la ciutat convenia que ordenessin de nou. 

És a partir del 3 de uovemhre de 1459 que vana el nombre d'anys de pricti- 
ques aiai com altres aspectes que podem considerar fonamentals per a I'evolució 
dels apotecans barcelonins. 

Seuse anul.lar les antenors disposicions, les novament promulgades les modi- 
fiquen de manera evident. Eis 8 anys de practiques necessans per poder establir- 
se, les ordinacions de 3 de novembre de 1459 assenyalen que podien ser 5 d'e- 
xercici en apotecaria de la ciutat i 3 en qualsevol aftra part, la qual cosa era mes 
justa i equitativa. 

Pel que fa als examens, en aquestes ordinacions hi ha una varietat importa!: 
"tots els apotheearis que vuy tenen ohredor o botigua en la ditn Ciutnt es 
volran exhamUtur que ho puxen fer pero que non sien forpts ne eompe- 
Lüts aos sin en lur facnltad e voler si fer ho volreu". 

6 - A.H.M.B., Ordioacions 1445-1456; f. 8-9 v 
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Creiem que aixb tenia explicació ja que aquestes mateixes ordinacions esta- 
btien que els eximens fossiu realitzats, complert el temps establert, per un tribu- 
nal format pels 2 cbnsols i 8 apotecaris, i format sota normes específiques. 
Aquesta nova modaiitat no eliminava, perb, els drets adquiriis pels qui havien 
estat examinats segons el legislat el 1433 i 1445. 

Una altra qüestió a tenir present és el carhcter corporatiu adquirit pels apo- 
tecaris ja que s6n ells, i no altres persones estranyes a l'art, els qui examinaven i 
donaven la facultat per establir-se. 

Quant a les dones que tenien botiga d'especiaria, aquestes desapareixien com 
a tals, trobant al seu lloc les vídues d'apotecaris, les quals, per continuar l'apote- 
caria del seu marit, no necessitaven cap apotecan sinó que havien de tenir a I'a- 
potecana "algu jove sufficieut que bagues stat en la dita ari de apothecaria a 
coosxeuqi dels consols de aquella", la qual cosa havia de ser complimentada per 
la vídua en el tennini de 6 mesos després de la mort del seu espbs. Aixb ens 
demostra que, pr?icticament, la dona amb botiga d'especiaria anava desaparei- 
xent i, per altra banda, ens mostra l'existencia del jove aprenent d'apotecari, 
futur mestre, ja amb caricter oficial. 

Com a excepció, s'establia que quan el dnjuge mort hagués deixat aigun fill 
que volgués ser apotecan o especier a la ciutat i no hagués estat examinat o no 
tingués encara I'edat de fer-ho, la vídua podia tenir al front de I'apotecaria a un 41 
jove apotecari, apte a judici dels dnsols, fins que el seu fiu tingués 24 anys, perb ~1 
no més. En cas d'ambar el fill a aquesta edat i no haver pujat a examen, no ti era 
permtis a la vídua continuar l'apotecaria ni que en ella s'exercis I'art d'apotecari 
o d'especier. Pel que fa a la molturació d'especies, es disposava en aquestes ordi- 
nacions que ningú no pogués molturar-les amb molí sinó que havien de ser pica- 
des en morters de coure, donat que s'havien comes molts abusos emprant el pri- 
mer sistema. 

També a causa dels abusos, ordenaven els consellers i prohoms de la ciutat 
que no estava permtis a ningú fer neules, torrons o clarea per vendre dins la ciu- 
tat de Barcelona si no s'era apotecari, especier, persona que tingués casa i muller 
a la ciutat, o veritable ciutadi de Barcelona. D'altra banda es prohibia que els 
torrons fossin coberts de neula o productes similars. A la par, els qui estaven 
autoritzats per a aquestes tasques tenien teminantment prohibit permetre o fer 
a casa seva, o en altres Ilocs, rifes de torrons, neules o clarea, exceptuant-ne el 
permes per les Constitucions de Catalunya, sent els cbnsols els qui havien de 
tenir cura de visurar i reconeier si les apotecaries o les especiaries estaven, tal i 
com havien d'estar, en bones condicions, i de controlar també la quaiitat dels 
torrons, neules i clarea, confits, sucres treballats, especies i tots els materials pro- 
pis de l'art, existents en qualsevol lloc de Barcelona (7). 

7 - González i Siigraaes, M., op.cit. Vol.1 
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1473 
Anys més tard, el Y d'agost de 1473, en el Consell de Trenta-dos tenien Uoc 

unes deliberacions que portanen a establir d e t e d a d e s  nonnes per a una nova 
ordinació que s'afegiria a les promulgades el 3 de novembre de 1459. En el 
Consell de Trenta-dos, mossin Bemat Ponggem proposava queja que els apote- 
caris de la ciutat havien demanat que es fes una modificació en les ordiiacions 
dictades en temps passats per la ciutat, aquestes ordinacions fossin Uegides en el 
Conseii. La modiicació pretesa pels apotecaris consistia en que f'especier, un cop 
examinat, pogués tenir una sola botiga, en benefici i interis de la wsa pública (8). 

Davant la proposta de mossin Bernat, després de llegides en el Consell de 
Trenta-dos les ordinacions dels apotecans, en virtut de la potestat del Consell de 
Cent, el ConseU de Trenta-dos realitzava les wnclusions següents: 

Pel que feia a la petició de mossen Pere Joan de Santcliment, que primera- 
ment fou posada a consideració del Consell de Cent i tramesa després al de 
Trenta-dos per coniixer el que hi havia de ceri i just en la pretensió dels apote- 
caris i perqui després es trasiiadés de nou la informació al Consell de Cent, el de 
Trenta-dos acordava que fossin eswUides 8 persones del ConseU de Cent, 2 de 
cada un dels estaments: ciutadans, mercaders, artistes i menestrals, els quals, jun- 
tament amb ets consellers i totes quantes persones fos precís, s'infonnessin per 

42 comunicar tot el que fos adient al Consell de Cent. - Referent a les ordinacions dels apotecaris, el Consell les lloava i aprovava i 
'11 deia que fossin executades tal i w m  estaven estatuides, passant-se després a esw- 

U ' i  les 8 persones que s'havia acordat (Y). 
És González Sugrañes qui ens diu que en aquesta mateixa data, 9 d'agost de 

1473, el Consell de Trenta-dos afegia a les ordinacions de 3 de novembre de 1459 
el següent: 

"Entes empero e declarat que deqniavant aqueU tal qni obtendrá e baura 
obtengnda tieeneia de tenu o parar botiga o obredor per exercir la dita art 
de apotbecwi non puxe parar ne tenir sbó una, e en aqueUa baie aEer 
continua residencia ne gos prrstar lo nom a altre per tenir, o parar aEbe 
obredor o botigua E ato per remonre, e evitar molts eseandols, e ñaus qui 
per negligencia en tal obredor o botigna se ponen seguir, en gran dan de 
la cosa publica sens mcorriment en, e per quescnna vegada de dita pena 
de c. solidos. E si trobat sera algun o alguns qni vuy tenguen dnes botignes, 
o obredors de apotheearia, que aqnell o aquells les pnguen tenir o no pni- 
xen esser compeiiib ne f o y b  de plegar la una de aqueiies ans sie en 
faeuitat e voler si ferho voiran e sens iocorriment de la dita pena" (10). 

8 - A.H.M.B.;Deliberacioas 1472-1473; f. 238. 
9 - Id.; f. 238 v i 239. 
10 - González i Sugrañes. M., op.cit.; 145. 

Hem transcnt aquesta addici6 a les ordinacions de 3 de navembre de 1459 del liibre de Gondez i 
Supwianes ja que aquesr no ens dóna la refer&n«a del docment original i a mis perquk en la trans- 
cripci6 de les ordinacions de 3 de novembre 6s el mareix autor qui fa una indicaci6 d'aquesta addi- 
ci6 que ens ha intereswt. 
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Des d'aquestes dates hem de considerar ja en vigor les esmentades ordina- 
cions, tot i que hi havia excepcions, com la següent: 

El 15 de novembre de 1473, Joan Seguer, especier, que tenia a casa seva una 
tenda de sucrer, desitjava obrir-ne una altra també d'especier a la p l ap  de Sant 
Jaume, a Barcelona. Certament que el 9 d'agost s'havia promulgat I'ampliació de 
les ordinacions de 1459, en les quals s'havia ates la súplica dels especiers i apote- 
cans que cap d'ells pogués tenir dues botigues ni pogués deixar el seu nom a per- 
sones no examinades de I'art, a excepció dels qui ja les tenien abans de la pro- 
mulgació de I'esmentada amplia86 de l'ordmació. Pero també era cert que, 
abans de la promulgació d'aquesta, Joan Seguer havia Uogat la botiga i fet mol- 
tes despeses que no hauna fet de coneixer que l'ordinació sena promulgada. 
Seguer suplicava que el Consell tingués aixb en compte perquk eU no resultés tan 
pe judicat, la quai cosa era plantejada al ConseU per deliberar. 

La súplica de Joan Seguer era atesa. Resulta que si I'ordinació prohihia el 
queja hem esmentat, existia I'antecedent que temps enrera un tal Joan Arnau, 
amb el consentiment dels propis especiers i mirant pel seu fiU, hana estat exempt 
del compliment de I'ordinaci6 que-prohibia tenir i é s  d'una botiga. Aixb, a fe i t  
a les circumsthcies de Joan Seguer, feia que el ConseU digués que aquest podia 
tenir la pretesa botiga al mateix temps que I'altra que tenia a casa seva, la qual 
cosa no descartava que I'ordinació persistís amb tota la seva forqa (11). 

No estar& de més conkiier, perb, que el 8 de uovembre de 1473 en el ConseU 
s'escollia una "dotzena" entre els quals components figuraven, com a pertan- 
yents a I'estament dels artistes, els especiers Joan Seguer i Bemat Caldovol (12). 
No volem dir amb aixo que a I'hora de resoldre el cas d'un dels integrants del 
ConseU aquest s'inclinés a afavorir-lo ja que tamhé bem trobat I'antecedent de 
Joan Arnau. El que no sabem, pero, és si en el cas de no haver existit aquest ante- 
cedent el resultat final hagués estat també favorable a Seguer (13). 

1478 
Per les ordinacions de 12 d'octubre de 1478, que sembla ser no van arribar a 

ser cursades i restaren a l'escnvania reial, el rei Joan concedia al Col.legi 
dtApotecans de Barcelona la potestat de poder-se reunir el diumenge desprks de 
la festa de Tots Sants per fer l'elecció de dos cbnsols apotecans i un de la cera i 
de poder-se reunir tantes vegades com volguessin per parlar de les coses de I'art, 
sense Ilickncia del veguer o del regent de la veguena. 

Una altra wncessió era que totes les medicines que qualsevol persona de 
qualsevol estat o condició, i els seus familiars, es deguessin a Papotecan, aquest 
dente s'havia de liquidar tant si el malalt havia mort com si havia superat la 
malaltia. Ésa  di, que el dit deute tenia preferencia de ser liquidat, tal com ante- 

11 - A.H.M.B., Dctibcracions 14n-1473; f. 258,268 v i  269. 
12 - Id.. f. 267. 
13 - Jordi. R.- Un boticano: una botica. "Bol.inf.Circ.Ftca." (1975) 70,4753. 
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riorment tenia preferkncia el cobrament per I'apotecari dels medicaments abans 
de la mort del pacient i client. 

També era concedit que una vegada I'any, o tantes vegades com volguessiu, 
els cbnsols poguessin inspeccionar tant les apotecaries com altres tendes de qual- 
sevol persona que irnguessin material d'apotecaria o drogues, per tal d'evitar que 
aquests materials fossin dolents o falsificats i aplicar la multa de 100 sous en cas 
de resistkncia a la visita d'inspecció, aixi com poder destmir i Ilenpr els matenals 
dolents. En el cas, perb, de demanar-se un peritatge, aquest pentatge el podien 
fer 6 apotecaris col.legiats i donar-ne compte al mostassaf per tal que aquest exe- 
wt6s I'acordat pels apotecans mitjanpnt jurament en m& dels mostassafs. 
També obtenien la mateixa potestat pel que feia a la cera, perb en el ben entes 
que el cbnsol cerer no podia tenu tal potestat sobre els articles medicinals. 

Un document sense data, més rnodem (vegeu annex IV), en aquest cas sem- 
bla ser que una copia, és el que ens mnstra una sol.licitud que van fer els cbnsols 
del Co1,legi d'Apotecans. Mitjanpnt aquest document es tracta d'obtenu el pri- 
vilegi d'estabhent a la ciutat de Barcelona d'apotecaries per part dels fills dels 
apotecaris, argumentant-bo amb la necessitat de posar límit als abusos realitzats 
en no complir-se les practiques establertes de 8 anys (14). 

En el seu escrit, els cbnsols i administradors de I'art dels apotecaris couside- 
5 raven que l'examen, ates el que hi havia dispost, tenia dos principals defectes. El 

111 primer era que qualsevol jove que aspirés a pujar a examen bavent fet 8 anys de 
practiques, 5 amb apotecari establert a Barcelona i 3 amb apotecari establert fora 
de la capital, podia fer-bo. El segon era que podent practicar 3 anys fora de la ciu- 
tat, aixb havia portat molts abusos, tant pel que feia a l ' inwmphent de I'exigit 
quant a I'edat de l'aspirant com per l'rncompliment de les practiques que, obli- 
gadament, s'havien de fer, la qual cosa, m6s que provocar inconvenients propis 
de I'excés d'individus en el Col.legi, estava en contra dels desitjos dels dnsols del 
Col.legi, els quals wnsideraven que, independentment que pugessin a examen 
tots els fills d'apotecaris establerts a Barcelona, el nombre dels forans devia 
reduir-se a 2 per any. També valoraven l'inconvenient que significava que, dels 8 
anys de practiques, 3 es fessin fora de la capital, amb la qual cosa perdien en 3 
anys molts coneixements que havien apr&s practicant en aquella. Deien també 
que I'ambada de joves forans era un pejudici pels joves apotecans barcelonins 
i pels habitants de la ciutat. Per aquests motins, els cbnsols del Col4egi suplica- 
ven que es promulgu6s una ordinació que disposés que el nombre d'examinats 
forans no excedís de 2 per any, perb que els fills dels apotecans de la ciutat 
poguessin presentar-se, tants com volguessin, sense, perb, que cap apote:ari bar- 
celoní pogués presentar més de dos fills a examen, havent complert tots els 22 
anys i practicat 8 anys amb apotecans establerts a la ciutat. 

14 - Tal eom estava establen per les ordinacioos de 3 de novembre de 1459, o sigui. 5 anys a la civlat i 3 
bra d'ella. 
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1487 
Aouesta sol~iicitud de fer nractiuues de 8 anvs a~arcelona i d'haver comnlert 

els 22 anys adquiria valor d'ordinació el 9 de juny de 1487, la qual cosa ja ens sig- 
nüica que I'esmentat document sense data és anterior a la citada ordinació. El 27 
de novimbre de 1491, per considerar-se aquella ordinació perjudicial per a la 
cosa pública pel que deia que tan sols dos joves forans s'examinessin, a petició 
dels propis apotecans se sol.licitava que se'n poguessin examinar tants com vol- 
guessin i es trobessin habils i suficients, havent de tenir, perb, els 24 anys com- 
plerts (15). 

Un tercer document conservat 6s el que tracta d'un recurs petició del Col.legi 
d'Apotecaris de Barcelona (vegeu annex V). En aquest document es diu que 
s'havia suspks I'aplicació d'una ordinació promulgada a Barcelona, per la qual 
s'exigia que per exercir I'art d'apotecari s'havia d'haver fet practiques durant 8 
anys seguits amb apotecari establert a Barcelona, per tal que un individu de 
nacionalitat anglesa, que havia practicat poc més de 4 anys, pogués ser examinat. 
La suspensió d'aquesta ordinació havia motivat que es digués que tots els apote- 
caris de la ciutat estaven contents que aquest jove anglks s'examinés, la qual cosa 
no era veritat, segons deien els propis apotecans, a no ser que ho hagués fet 
córrer algú que s'alegrés de la suspensió d'una ordinació tan raonada, útil i pro- 
fitosa per afavorir a un jove que ignorava els secrets de I'art. 45 - 

És per aquest motiu que es demanava que aquesta ordinació tornés a estar 111 
en vigor ja que, de no ser així, s'obligaria a que el Co1.legi recorregués a remeis 
oportuns per evitar tan gran perjudici. 

D'aquest document es pot afirmar que és posterior a l'any 1487, any que es 
promulgava l'ordinació referida al compliment de 8 anys de practiques amb apo- 
tecari establert a Barcelona. 

Un altre cas motivat per aquestes ordinacions en el que intervenia el ConseU 
de Cent és el referit a Joan Anglks, perb aquest ja de final del segle XV. En el 
document, datat I'11 de julio1 de 1489, junt amb un altre tema que no té res a 
veure amb I'art d'apotecari, se'ns mostra com el Consell de Trenta-dos va resol- 
dre el prec que Joan Anglks, fill, natural de Barcelona, feia als conseUers. Joan 
Angles deia que eU havia practicat molt de temps I'art d'apotecan a Barcelona i 
desitjava obrir apotecaria, perb com que una ordinació, -deia-, disposava que 
abans de pujar a examen de mestre apotecari devia haver-se practicat durant 8 
anys complerts i eU no els havia fet, era per aquest motiu que, malgrat aquesta 
ordinació i atenint-se a la seva suficikncia i aptitud per exercir I'art, tan sols per 
aquesta vegada, el Consell de Trenta-dos el dispenses del que estava ordenat. 

Aquesta excepció no es podia concedir més que mitjancant dispensa o ordi- 
nació específica del Consell de Trenta-dos, que era qui havia deliberat i estatuit 
I'esmentada ordimació. Per tant, es passava el tema a discussió al Consell. Aquest, 

15 - A.H.M.B., Deliberacioas 1489-1491: t lf4 v. 



a la vista de la petició de Joan Angles i considerant que era fill naiural de 
Barcelona, que el seu desig era bo i que el1 era apte per practicar l'art ja que ho 
havia fet la major part del temps, autoritzava que pugés a examen, malgrat l'or- 
dinació, perb sense que aquesta perdés la seva forqa i obligatorietat. 

A conseqüencia d'aixb, els cbnsols, en representació de l'art d'apotecari de la 
ciutat de Barcelona, manifestaren al Consell de Trenta-dos que, ja que existien 
ordmacions municipals sobre la manera de realitzar els examens per als qui vol- 
guessin tenir cases o tendes d'apotecari a la ciutat, poc podien aprofitar aquelles 
ordinacions si, indirectament i sense el coneixement dels interessats, no eren res- 
pectades. 

En aquesta deliberació que tenia lloc el 19 de mar? de 1490, se'ns mostra com 
els cbnsols argumentaven que l'any anterior, instigats per un individu que no 
havia practicat l'art segons manaven les esmentades ordinacions, el Consell de 
Trenta-dos, dispensant el compliment d'aquelles, 1'11 de julio1 li dona pem's per 
pujar a examen de i'art, la qual cosa no hauria fet -afirmaven- si el Consell de 
Trenta-dos hagués estat informat de la ventat de la qüestió. En considerar que 
aquesta mesura havia estat en gran manera pe judicial a les citades ordinacions, 
que s'havien fet a benefici de la salut pública, els cbnsols demanaven que fos pre- 
vist pel ConseU que, per tal d'evitar aquests desordres, aquestes ordinacions fos- 

46 sin complides en un futur i, a més, que tot el que fins el moment s'hagués fet o 
IfI deliberat en sentit centran fos anullat i abolit per a que en un futur no es pogues- 

sin variar o alterar les ordinacions seuse el vist i plau del Consell de Cent Jurats. 
El 25 d'abril de 1490, en el Consell de Cent Jurats era discutida la petició dels 

cbnsols del Col.legi d'Apotecaris i era deliberada en el Consell de Trenta-dos del 
dia 19 de mar$ de 1490. En aquesta ocasió eis cbnsols especificaven que antiga- 
ment la ciutat ja havia promulgat ordinacions per als qui volguessin tenir opera- 
toris o cases per exercir, tot el que venia a resuitar en gran benefici de la cosa 
pública, del repbs, del saber i de la intel4igencia deis apotecaris. No s'estaven, 
perb, de dir que de poc valdria i servina que les esmentades ordinacions, o &al- 
tres, fossin promulgades si no eren observades. Eis cbnsois reiteraven al Consell 
de Cent Jurats que, ates que l'any anterior, a petició d'un particular, el Consell de 
Trenta-dos delibera que se'l dispensés d'aquestes ordinacions perque pogués 
pujar a examen de l'art d'apotecari, encara que es va veure que la mesura era 
perjudicial, perla qual cosa no amba a t eme  la dispensa, els apotecaris, jutjant 
que tals desordres no havien de donar-se, suplicaven al Consell que les esmenta- 
des ordinacions fossin observades i que, a més, es retirés tot el poder a tot con- 
seller o persona que pogués fer el contrari de l'ordenat i que tan sols tingués 
facultat per alterar o variar-les el Consell de Cent Jurats (16). 

16 - Jordi, R. Un episodio legislativo del siglo XV. "Bol.IntCirc.Ftca." (1575) 67.65:71. 
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Els raonaments que aportaven els cbnsols del Col.legi d'Apotecans o 
Especiers resultaven positius i útils, sent per tant atesos, la qual cosa es demos- 
tra quan el 27 de novembre de 1491 els cbnsols suplicaven que, estant establert 
que solament cada any podien examinar-se 2 apotecans -establert el 1487- i con- 
siderant que aixb era perjudicial per a la salut pública, d'aquella data endavant 
es poguessin examinar tots els qui fossin "abi esuíñíieots" a condició d'haver 
complert eis 24 anys i les prictiques ordenades, i que, així mateix, les ordinacions 
concedides a I'art fossin mantingudes en tota la seva forqa. 

El Consell de Trenta-dos accedia al demanat pels cbnsols ja que, deien, resul- 
tava útil "a la cosa pubüea". Afegien, perb, que calia que fos ratificat pel Conselt 
de Cent (17). 

1497 
A les ordinacions de 1497 la ciutat regulava I'activitat dels apotecans i dels 

candelers de cera, obligant a la venda de cera neta, pura i sense mixtura, que el 
ble fos de cotó bo i proporcionat al pes i no es barregés cera groga amb la cera 
bona a no ser refús de cera blanca, posant, perb, ble de canem. 

Per aquestes ordinacions es regulava també la manera de mantenir reunions 
per tractar de coses prbpies de l'art i l'obligació de segellar ciris i tomes d'una 
Uiura per saber qui els bavia fet. 47 - 

També s'indicava el nombre de fils que calia que tinguessin els bles deis cins 111 
de cera segons el seu pes, que oscil4ava des d'una lliura a set en les tomes. 
S'establia que apotecans i candelers només podien tenir una botiga en la present 
cintat. Per poder obnr botiga era precís la Uidncia dels cbnsols de I'art d'apote- 
can i de I'art de la cera i haver practicat amb apotecan o candeler 5 anys, baver- 
se examina1 i estar en possessió de botiga, la qual botiga havia de tenir cortina al 
carrer i el cerer un segell a disposició de les inspeccions dels cbnsols. 

D'altra banda, els cbnsols de I'ofici elegits pels apotecaris i pels candelers de 
cera, en prendre possessió dels seus ckrrecs, havien de jurar en m& del mostassaf 
exercir bé el seu ofici, observar las ordinacions i visitar 3 cops I'any les botigues 
dels apotecaris i candelers de cera, visites que s'havien de fer els dies de la Mare 
de Déu de febrer, de Sant Joan i per Tots Sants. 

També els qui elaboraven la cera tenien I'obiigació de multar els blens de 
cotó de les candeles amb cera blanca bona, nova, neta i colada i, pel que fa als 
cUis que el dia de Dijous Sant havien d'il.luminar el Santíssim, obligadament 
havien de ser de deixalles de cera blanca o de cera blanca nova i neta. 

Per últim, s'establia que, mort un candeler de cera sense fills barons, 6 mesos 
després s'havia de tancar la botiga o bé continuar-la amb persona hibil i cone- 
guda pels consellers i cbnsols. ~ n c a s ,  perb, de deixar filts, la botiga es podia tenir 
per un any, i no més, o hé continuar-la després d'aquest any amb persona habit, 
tal com s'ha dit al pnncipi. 

17 - A.H.M.B.. Detiberacions 1489-1491: f. 188 v-189 v. 



Estraciuració wl.legia1. El madel de Bareelona 

Sota altres aspectes també podem veure la importancia que es donava a les 
practiques prkvies a l'examen de I'art, perquk en estar units candelers de cera i 
apotecaris -se separaren l'any 1612- la practica establerta de 5 anys també era 
necessiria per alsqui volguessin exercir l'art de cerer, ja que així quedava regu- 
lat per les ordinacions per apotecaris i candelers de cera del 10 de novembre de 
1497 (18). 

Fins a final del segle XV I'art dels apotecaris va ser regit per les ordinacions 
i disposicions establertes pel municipi, perb w m  fos que el criteri dels apotecaris 
era que 

"las mutacions dels temps e quaütat humanas e de uecesitat de praetiqnes 
e cousuetuts la consematió de dit art e argmnentació de aqneUa nos pot 
sostenir ni adquirir en las necessitats humanes sens aprnbació vaüdació e 
conünnació de las ordinacinus (...) en quant seran vistes salulifferas e 
nova concessio fabedora per vostra real magestat de ordiuacions oeces- 
s d e s  per lo estament de la salut humana e pubüca e per la consewacio 
del stameut de dits apoteearis" 

i com que, a més, consideraven que per a l'exercici del dit art havien d'estar en 
possessió de ciencia i doctrina apta per al desenvolnpament d'un art tan prbxim 
a la medicina com era el d'apotecari, el 29 d'agost de 1510 sol,licitaven al rei 

48 Ferran la confinnació de totes les ordinacions que regien el seu art (19). 
111 Sense entrar en més detalls, veiem que el temps de prictiques no es variava 

en aquesta confirmació reial, quedant, igual que abans, repartit en 5 anys a 
Barcelona i 3 practicant fora de la ciutat (20). 

Ordinacions segte XVI 
1510 
El 29 d'agost de 1510, el rei Ferran, a Monsó, donava unes ordinacions que 

considerava necessaries ja que les que fins aleshores havien regit I'art dels apo- 
tecaris eren de caracter municipal, confinnades perb pels monarques antecessors 
de Ferran. Per tant, per al benefici de la salut pública i de I'art dels apotecaris, 
era convenient la concessió d'nns capítols sol~licitats pels propis apotecaris. 

Als apotecaris i a tots els seus successors que fossin cbnsols administradors 
del Col.tegi, per voluntat reial, se'ls wncedia que si alguna vegada es deixava de 
fer I'extracció de dnsols de les bosses d'insacnlació, en tal cas, el diumengé 
següent a la festa de Tots Sants, cada any, els apotecaris poguessin escoliir dos 
cbnsols que després haurien de jurar en m2 del veguer, del batlle o del mostassaf, 
tal i com antigament era costum segons les ordinacions dels consellers de 
Barcelona. 

Ja que els apotecaris no es podien reunir sense Ilic&ncia reial per tractar de 
coses de I'art i només podien fer-ho quan etegien cbnsols i els altres, menestrals 
- 
18 - A.H.M.B., Ordhseionr 1481-1499; f. 199 i 199". 
19 - Gonzátez i Sugranes, M., opcif.; 127. 
20 - Id.; 132. 
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i confranes, es podien reunir sense aquest requisit, pels recents privilegis que 
se'ls havia coucedit s'atorgava que es poguessin reunir tantes quantes vegades 
volguessin per tractar dels seus afers a ntilitat de I'art i de 1s cosa pública, orde- 
nar taxes per als col.legiats, tarifa de preus per limitar, corregir i graduar els preus 
dels medicaments tant simples com compostos, per tal que els apotecaris no 
demanessin preus més alts, sin6 justos. Quant a les taxes, aquestes devien ser 
executades pels dnsols amb assisthncia d'aquells oficials, tant de grau inferior 
com superior, que escollissin. 

Com fos que els apotecans desitjaven que les coses referents al sen art fossin 
veritables i sinceres i com fos que, tant per ignorancia com per altres motius, apo- 
tecaris, mercaders, droguers i altres persones, tant eclesiistiques com militars, 
tenieu drogues medicinals falses i dolentes, la qual cosa era un gran pe judici per 
a la cosa pública, es concedia als apotecaris del Col.legi que fossin eUs i uingú més 
els qui, tal com era costum fer, un cop cada any reconeguessin i visitessin les boti- 
gues dels apotecaris, droguers i mercaders i qualsevol altre estament que tinguks 
materials necessaris a I'art dels apotecans. D'altra banda, aqnesta potestat con- 
cedida no es podia veure impedida per oficials, comissaris, ni delegat, i podien 
executar el que fos adient sense la interveució dels citats. Tmbk quedava fixat 
que de presentar-se resistencia per part dels visitants a mostrar tots els materials 
sense excepció, aquests fossin sancionats pels apotecaris en virtut del poder reial 49 
coucedit. - 

Si durant les inspewions que feien els dnsols trobaven materials dolents o 111 
sofisticats, estaven facultats per destruir-los i Uencar-los en Uoc on ningú pogués 
aprofitar-los, tal i com estava escrit a les ordinacions municipals de 1445. Si per 
altra banda a I'hora de determinar la qualitat dels materials els apotecaris no 
poguessin fer-ho, quedaven facultats per, sense intervenció &oficial reial, comis- 
san, ni mostassaf, prendre eis materials, segellar el recipient i reunir 6 prohoms 
de I'art, en lloc deis 3 que determinaven les ordinacions de 1445, per tal de 
reconeixer i examinar els materials de drogues o medicaments, tant simples com 
compostos, i Uenpr-los si eren dolents sense impediment de cap mena. Si el pro- 
pietari de les drogues no acceptava el dictamen dels 6 prohoms, els cbnsols dels 
apotecaris devien denunciar els fets al mostassaf per a que aquest fes execuwó 
del dictamen dels apotecaris. 

Aqnestes ordinacions en revaliden altres que la cintat de Barcelona havia 
concedit als apotecaris I'any 144.5, referents a les actituds a adoptar en cas de dis- 
conformitat o litigi sobre els preus de les medicines i comptes de medicaments. 

Ates que els dentors de medicines, d'altra banda, per retardar o evitar la cau- 
cel.laci6 del deute oposaven raons dilatbries, es concedia que a I'hora de judicar 
els deutes els cbnsols es poguessin reunir amb 4 o 6 apotecaris perjudicar el 
compte sota jurament i que la judicació del mateix fos escrita en el llibre dels 
apotecaris. La judicació podia ser reclamada pel deutor per mes que el compte 
fos de valor alt. El veguer i el batlle, en el judici corresponent, havien d'executar 
el judicat pels apotechs w>m a persones expertes i enteses i refusar tota 
apel.laci6, recurs o reclamació del deutor. 
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Per prevenir que un apotecari augmentés el seu compte amb frau i dol, es dis- 
posava que el fet fos conegut pet veguer de Barcelona o pel consiston, consell de 
dos doctors setmaners, sense la intewenció d'altres parts i sense procés ni escrip- 
tures, i que els prohoms apotecaris prenguessin les proves de paraula i sense pro- 
cés perqut! el veguer, amb el conseU dels esmentats dos doctors setmaners, en el 
te&inide 15 dies, declarés el que estimh oportú. Si transcorreguts els 15 dies la 
declaració no s'bavia complert, es disposava que els apotecaris poguessin fer exe- 
cució i que en cas de provada mala fe de I'apotecari aquest pagués 300 sous amb 
pkrdua del compte falsejat. Donat el cas que la falsedat no fos provada, el recla- 
mant sena castigat pe1 veguer a pagar les despeses i danys causats als apotecaris, 
despeses judicades pel veguer i 2 setmaners, sense procés i dins el termini de 3 
dies. 

També en aquestes ordimacions es donava el plicet reial a una de les ordina- 
cions donades per la ciutat I'any 1459 referida a la manera d'examinar als aspi- 
rants apotecaris. 

Es concedia pnvilegi perpetu a tots els apotecans que fins aleshores havien 
estat examiuats i tenien botiga oberta perque la poguessin continuar sense impe- 
diment de ningú. A més, els dnsols, sense intewenció de cap oficial, havien de 
donar llickucia únicament a qui era examinat i trobat suficient. D'aixb en queda- 

50 na testimoni en el Uibre del Col.legi, amb concessió de carta pública del notan - 
In que volgués el Col.Iegi. 

També es concedia que els dnsols poguessin exigir de qualsevol que fos exa- 
miuat el jurameut que aquest compliria escrupolosament I'art, respectana les 
ordimacions i restaria obedient a la seva autontat. 

No es deixava de banda en aquestes ordinacious reials que així com estava 
concedit que 1'Últim deute d'un malalt que hagut% mort tingués preferencia de 
cobrament per part de I'apotecari, tal cosa es fes extensiva a totes les medicines 
donades a qualsevol persona de qualsevol Ilei, estat o condició i que baguessin 
servit per a fiüs o filles per al tractament de malalties Uargues o curtes i que 
monssin per qualsevol accident, i que aquests deutes fossin sempre privitegiats 
com si fossin per al tractament de la malaltia mortal del deutor. 

A més, sobre aquesta qüestió dels deutes, es concedia que e2 deute adquirit 
per haver donat medicines a la muller, o hereus, havia de ser liquidat sense impe- 
diient  de la dot de la muller, i que aquelles medicines de les que fos deutora la 
família i s e ~ d o r s  de la mateixa, en el cas que els béns del mant no existissin o 
fossin insuficients, fet inventan sense frau ni ocultació deis béns del marit, les 
hagués de pagar la muUer, pero només fa meitat de I'import dels deutes judicats 
segons l'ordinació abans esmentada. De no haver-se fet inventan de béns, la 
vídua o els hereus del mant o de la muUer diiunts havien de pagar el total de la 
judicació feta pel Col.legi. 

1528 
Si bé no tenim dades exhaustives del que era necessan executar en les prac- 

tiques, ni de les disposicions que podien regir en altres municipis pertanyents a 
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regnes no catalans, ambant I'any 1528 Caries 1 ja havia dispost que els apoteca- 
ris no podien ser admesos a examen si no havien practicat l'art durant 4 anys amb 
apotecaris examinats, la quai cosa era ratificada per Felip 11 a les Corts de 
Madrid de 1563 (21), ampliant-ho amb la pragmdtica de 1588, amb la condició 
que els aspirants haguessin complert els 25 anys, prohibint, a més a més, als apo- 
tecaris que fessin de droguers i que venguessin drogues i wmpostos, exceptuant 
aquells casos en la composició dels quals hi entrés opi i les confeccions d'alquer- 
mes, així com les de jacints (22); disposicions que, comparades amb el legislat a 
Catalunya sobre qüestions similars, ens mostren diferkncies legislatives aprecia- 
bles. 

1533 
El 29 de novembre de 1533, per a utilitat de la República i per raó del bon 

avenir del Col.legi i art dels especiers o apotecans i botiguers droguers, la ciutat 
de Barcelona disposava que, com que per privilegi reial i per ordinacions de la 
ciutat ningú podia tenir botiga si primer no era examinat segons estava ordenat, 
i tenint en compte que hi havia individus que, sense estar examinats, componien 
i venien medicines sota el nom d'algun apotecari examinat, en contra del bé 
públic i les ordinacions de 9 d'agost de 1473 que prohibien tal mena d'exercici, i 
malgrat tota aquesta practica era seguida per botiguers, droguers o mercaders - 51 
que venien drogues posan! algnn apotecari examinat a casa seva amb I'excusa 111 
d'haver-li Uogat una cambra, dient sota jurament que qui componia els medica- 
ments era I'apotecari i no eU, el dia 17 de novembre de 1533 s'estatúia i ordena- 
va la prohibició absoluta d'aquesta prdctica sota pena de 100 sous. 

A mesura que el temps va passant i la professió d'apotecan va adquirint una 
configwació més orientada al medicament, s'obté la sensació que a Barcelona 
l'art de cerer anava perdent interks per als apotecans ja que el dia 15 d'agost de 
1538 es demanava als consellers que el temps de 5 anys de prictiques necessanes 
per tenir obrador de cera fossin reduits a 3, la qual cosa era considerada pel 
Consell ja que redundava en un miUor ordenament de I'art dels apotecaris i dels 
candelers de cera (23). 

1585 
Fomant part de les constitucions de Catalunya, el 1585 el rei Felip 11, a 

Monsó, ordenava que, en benefki de la salut i de la qualitat dels medicaments, 
tots els consellers, pahers, jurats, dnsols, procuradors i altres administradors de 
les ciutats, viles i altres universitats del Pnncipat de Catalunya i dels Comtats del 
RosseUó i de la Cerdanya, podien nomenar cada any un metge i un apotecari que, 
junt amb el protom&dic o el seu substitut si els semblava bé, anessin a les boti- 

21 - Maninez Alwbilla, M.. Códigos antiguos de Espada. (Madrid. 1885) 2033 pp.; 1553. 
22 -Id.; 1568. 
23 - A.H.MB., DeliberaOo~s 1536-1538; f. 97 v. 
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gues de tots els apotecans per tal d'examinar les drogues, aigües i altres gkneres 
medicinals, arnb faculta1 de Uenpr els que els semblessin dolents, malgrat els pn- 
vilegis concedits als apotecaris i als seus col.legis. 

E91 
Les coses, perb, no resultaven tan facils. Anys més tard, després d'haver-se 

separat els apotecaris dels candelers de cera, apareixien importants diferkncies 
entre ells, la qual cosa era Ibgica ja que el que podien sentir els apotecans per la 
seva professió també ho sentien els cerers per la seva, no volent-la veure mini- 
mitzada amb I'establiment d'unes practiques que, segons eUs, podien conduir a 
una manca de preparació en I'exercici del seu art. D'ací que el 16 de novembre 
de 1591 els cerers sol~iicitessin unes ordinacions en les quals el temps de practi- 
ques previ a I'examen fos novament de 5 anys. Aixb donava Uoc a baralles i dis- 
cussions ja que els apotecans, minirnitzat I'ari de cerer, pretenien conservar cer- 
tes prerrogatives més prbpies d'aquells que no pas d'eUs i de les que no en par- 
larem per íugir del nostre objectiu (24). 

Ordinaeions segle X W  
1612 
En el Consell de Trenta-dos del 17 de setembre de 1612, els candelers de cera 

52 - feien una súplica per poder separar-se dels apotecans. Argumentaven que, mal- 
111 grat no tenir aquests practica ni pericia en l'exercici de Yart de la cera, interve- 

nien en els exarnens dels aspirants a mestres candelers, la qual cosa era una font 
de discussions. Es delibera que els col.legis se separessin i que cadascnn tingués 
les seves ordinacions, i que, en viriut de reials ptivilegis, eis conseliers que tenien 
facnltats per estatuir i ordenar el que semblés més útil, separessin els dos 
col,legis, petició que sena atesa. 

1658 
Si l'establert per assegurar l'adequada experiencia dels apotecans estava pre- 

vist per les pertinents ordinacions, la importancia de Yapotecana de l'Hospita1 
General de Santa Creu de Barcelona motivava que deteminades excepcions 
assolissin categona d'ordinació específica el 31 de maig de 1658, ampiiatbna de 
laja existent. 

Aixi donn, el 31 de maig els administradors de l'esmentat hospital suplica- 
ven al Consell de Cent que al "fadn major" de la "phamacopea o apothecuia 
del hospital" li valguessin els anys complerts de practiques a l'bospital "com a 
fadrí", tal com si hagués estat practicant a casa d'un mestre wl.tegiat, i que que- 
dés exceptuat de l'ordinació del Coi4egi d'Apotecans, a raó dels anys de practi- 
ques que havien de complir els qui volguessin ser mestres. El ConseU resolia que 
aquesta súplica es donés per escnt, explicant els motius que pera aixb tinguessin 
els administradors (25). 
- 
24 - Id., 1590-1591; f. 98 v. 
25 -Id., 1651-1658; f. 106 v. 
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Els administradors argumentaven que per a la curació dels pobres malalts 
necessitaven que el "fa* majnr" fos de gran pericia i de tota "satisfaeeió i Heal- 
tat" en el seu tracte, ja que tenia 

"la botiga molts gran fondo i es tant prreisamenl menester que tinga jnn- 
tas estas qnaiitats que a no concorrer en una ma teh  persona han de patir 
molt los malalts perslque los AdRI'iistradors se son mdt desvetllats i han 
fet particulm düigentias i sibe ne han trobats alguns que farian esa ser- 
ntnt i se oniparisn en aqneix ministeri", 

perb com que els anys que estiguessin a I'hospital no els seminen per passar al 
Col4egi, eUs ja havien fet gestions als cbnsols per privilegiar al ''fadzí major" 
sense cap resultat, tot i que 

"la matexa experientia i peritia se aprenga ab nn ministeri tant gran cnm 
es la multitnts de receptes que alli se ordenan ja per la medicina ja perla 
ellogia restant abla practica tant pmvectes cnm si estiguesseu en casade 
qualsevol mestre examinat i collegiat i lo obstacle de la Ordinatin puga 
V.S. remourelo fent per est effecte nnva ordeoatio i dispositio". 

Sol.licitaven, per tant, que per als qui exercissin el ckrec de "fadn majnr" a 
l'hospitat de Santa Creu, els anys aili treballats els servissin de manera similar als 
realitzats amh mestre apotecari col4egiat. 

El Consell de Cent acordava que els anys de practiques realitzats pels 
"fadrios" a I'Hospital de Santa Creu es comptessin com fets amb mestre apote- 
cari col4egiat. o sigui, ampliava l'ordinació, restant, perb, amb tot el seu valor i 
la seva forqa la resta del que en ella s'especificava i, per tant, es posava la preseut 
deliberació en forma d'ordinació (26). 

Per trobar alguna vanació important pel que fa ai temps de practiques exigit 
als apotecaris del Principat per poder pujar a examen, hem de deixar transcórrer 
alguns anys. 

Ordinaanns segle X V 5  
1702 
A La primera cort celebrada a Barcelona el 1702, i dins de les Constitucions 

de Catalunya, el rei Felip V, per ser couvenient a la salut pública que les medici- 
nes tinguessin les propietats adequades i fossin compostes segons les regles de 
l'art i facultat dels apotecans, ordenava que perquk els priviiegis de mestre apo- 
tecan concedits pel protomBdic recaiguessin sobre les persones adequades, el 
protomkdic del Principat no dones cap priviiegi d'apotecari a ningú si primera- 
ment no havia practica! reaiment durant el termini de 5 anys, repartits a raó de 2 
anys i mig en botiga de mestre apotecari establert en ciutats o viles del Principat 
amb Col4egi i de 2 anys i mig m& en casa de mestre apotecan establert en tlocs 
sense Col.legi, i que, abans d'obtenir privilegi, haguis estat examinat pels cbnsols 
del Col4egi de la ciutat de Barcelona o per altres d'altres ciutats que tinguessin 
Col.legi, amb I'assistkncia del protomtdic o delegat seu. 
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D'altra banda, s'establia que el pmtomedic, de 3 en 3 anys, havia de ter la 
tarifa dels preus dels medicaments, tenint en compte, pero, el pren dels simples 
segons £os la temporada. 

Amb aquesta ordre es donava, tant per part del rei com per part de les Corts 
Catalanes, un apreciable impuls al Protomedicat en el Pnncipat, encara que 
també contribufa a crear sitnacions una mica ambigües, a vegades, no pel con- 
tingut de les disposicions que regiamentaven l'art sinó per les topades que moti- 
vaven amh els apotecaris, existint una dualitat de poders esiablerts pels pnviie- 
gis dels col.legis d'apotecans catalans, especialment el de Barcelona, i les facul- 
tats del Protomedicat com a representant d'un centralisme ordinador de les qües- 
tions sanitaries (27). 

1769 
Durant l'últim qnart del segie XVIII i'ajuniament de Barcelona, en alguns 

informes elevats a la Reial Audiencia, tenia en compte les ordinacions del 
Col.legi, aprovades el 27 de gener de 1769, i per les quals a Barcelona s'exigieu 8 
anys de practiques i haver complert 24 anys per exercir I'art. Aixb es pot com- 
provar el dia 18 d'agost de 1788 en els tramits hurocritin provocats per unes di- 
crepancies conseqüents de la cessió d'una apotecaria (28), penode de temps dife- 

54 rent, com ja hem esmentat, de l'exigit per obtenir el títol del Protomedicat, que 

In 
- 

només exigia 5 anys (29). 
Tot el que portem dit -encara que extractat- sobre les ordinacions del Col4egi 

d'Apotecaris, i que pricticament es mantindria fins al final del segle XVIII, ens 
semeix per teuir les Iínies generals que ens marquen l'ambit dins del que es 
moura la vida deis apotecaris barcelonins i com a prototipns legislatiu deis altres 
col4egis catalans. 

Zl - AH.M.B., Política y Representaciones. 1793; f. sln. 
28 - lordi, R.; Relacionesop. eif.; 199. 
29 - Vegeu nota 26. 
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M algrat que les noticies pertanyents al segle XVI no s6n masa  abun- 
dants, pel que coneixem podem dir que duraut aquest sede I'art dels 

apotecaris dins d'un context gremial ja esta artelat. Es continuen promulgant 
ordinacions importants que serviran per perfilar i'activitat dels apotecaris cata- 
lans. Un cas clar el tenim en el Col.legi d9Apotecaris barceloni que n'és capda- 
vanter. 

Les qüestions que es tracten dins del Co1,legi s6n les referides a exameus i 
ingressos de nous apotecaris, eleccions de cbnsols i d'altres carrecs, control de la 
quaiitat deis medicaments, Uuita contra I'itrusisme, relacions amb els metges 
per tractar en comú la fórmula més adient en determinades composicions, unifi- 
cació de pesos medicinals -1535-, manteniment de plets de diversa índole, qües- 
tions d'ordre estrictament intem, com s6n I'establment de taxes, noves normes 
o modificació de les existents, nomenament i elecció de promanies de 6 o de 8 
individus per tenu cura o resoldre qüestions especifiques, atencions religioses de 
caracter col4ectiu, taxació de comptes, impressió de la segona edició de la 
Concordia i la confecció, amb caracter col~iectiu, de determinats medicaments 
compostos, entre ells, naturalrnent, la famosa triaga. 

Quant a les ord'iacions que es promulguen aquest segie, podem recordar les 
referents a joves fadrins conversos -1514-, als apotecaris que obraven fa cera 
-1526,1538,1591- i les referides associacions entre apotecaris i droguers -1533 i 57 
1590-, tots motius importants per als apotecaris per consolidar el seu status social. N 

De totes maneres, dins la complexitat de tot el conjunt es troben qüestions 
que sobresurten de les altres i trenquen la monotonia. Ens referim al plet del 
Col4egi contra el protomedic Garau Boquet, als examens realitzats per a I'ingrés 
de nous wl.legiats, a i'interes i dedicació per a la confecció de triaga i al control 
establert a Barcelona sobre el trafic i manipulació de medicaments i substancies 
similars. 

Exhens 
Els ex&mens per assolir el grau de mestre apotecari eren qüestiá seriosa i 

vital, ja que d'uua abundancia de mestres apotecaris podia derivar-ne greus con- 
seqüencies per saturació. Amb independencia de les ordinacions que regulaven 
i'entrada d'un fadn a I'examen per a mestre, en cas de superar-lo tot aspirant 
havia d'acreditar els anys de practiques efectuats al costat de mestre apotecari i 
presentar els documents acreditatius de Ilinatge, vida i costums. Un cop estudia- 
da i acceptada la documentacid pet Coi.legi, i anant l'aspirant acompanyat del 
seu padn, apotecari que el presentava a tot el Col.legi reunit, li eren assignats uns 
dies determinats per examinar-se davant d'un tribunal. 

El tribunal estava format pels dos cbnsols, el cbnsol ve11 i el consol jove, a més 
de quatre forqats, que eren els apotecaris que els dos anys anteriors havien estat 
cbnsols. Els cbnsols, a més a més, eswllien quatre apotecaris, denominats exa- 
minadors electes, els qui des de final de I'any 1565 seran denominats voluntaris. 
A més dets examinadon esmentats, formaven part del tribunal el cbnsol apote- 
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can de la cera, el clavan i, des d'aproximadament I'any 1547, el conservador. Tot 
i que a vegades s'obsewen petites variacions, la noma 6s respectada, ak í  com la 
condició que el padrí mai podia formar part del tribunal per tal d'evitar un vot de 
favor. 

L'aspirant passava a l'examen prhctic el dia que el Col4egi li bavia assignat i, 
el dia següent, al tebric, que durava tant de temps com el tribunal consideres 
necessari. L'examen tenia lloc a casa d'algun dels dos cbnsols. 

Grhcies a la documentació que coneixem pertanyent a una part del segle XVI 
sabem quins van ser els exhmens prhctics exigits a 37 aspirants a mestre apoteca- 
ri que s'examinaren entre els anys 153111574. El medicament compost que se'ls 
demanava fer amb major freqükncia, dels 10 que se'ls va demanar confeccionar 
en els diferents exhmens, va ser I'electuari de suc de roses, seguit per I'electuari 
diacartami, I'ungüent veneris i I'ungüent fosc. 

Pertanyents al segle XVIII -no tenim dades corresponents a e x h e n s  del 
XVII- si bé es troba documentació més detallada relativa als exhmens que la del 
segle XVI, no és gens explícita pel que fa als medicament exigits als aspirants d'e- 
laborar en els exhmens prhctics, ja que ni tan sols els cita (vegeu annex VI). 

Quant als medicaments compostos, es coneix que el Col4egi d'Apotecaris de 
Barcelona va constmif una caixa, sotmesa a ordinacions internes, en la que es 

58 guardaven alguns dels medicaments elaborats col.lectivament, documents, diners 
N procedents de taxes, etc (1). 

Es pot dir que durant els segles XVI i XVII I'estament dels apotecaris cata- 
lans 6s definit. La seva estructuració es va produint a les diferents cintats a mesu- 
ra que es plantegen problemes a resoldre, problemes que, per exemple a 
Barcelona, tindran relació amb la seva unió amb els cerers -la separació sera 
I'any 1612.; la regulació de relació amb els droguers, refacions que portaren a la 
f ima  d'una concordia entre els dos estaments I'any 1603, també a Barcelona; dis- 
cussions pel lloc a ocupar en la companyia dels artistes: apotecaris, cimrgians, 
notaris i droguers; controv&rsies per decidir qui tenia que portar I'escona o ala- 
barda de I'esmentada companyia, controvLrsies que duraran més de 3 anys, etc. 

L'existkncia d'un esperit de cos és patent cada vegada que els interessos dels 
apotecaris es veuen pe judicats, i si tenim present els enfrontaments amb els dro- 
guers, que mereixen un capítol a part, les discussions amb els cerers i els enfron- 
taments perla venda de medicaments per part deis convents de religiosos, veiem 
que gran part de la histbria dels apotecaris 15s el manteniment d'una llnita cons- 
tant contra I'intmsisme, pe rqd  el medicament no pot estar en mans irresponsa- 
bles ni dignorants. 

A Barcelona, la documentació que tracta sobre moltes d'aqnestes qüestions és 
forp  coneguda i s'hi troben abundants detalls extraordinhriament explícits, molts 
dels quals, bo tomem a repetir, González i Sugrañes ja ens donh a conkixer. 

1 - Mala. V, Sorni, X. . L'inveniari de la caua del Col.Ieg d'apotecaiis de Barcelona de I'any 1552. 
"BSAHCFC" 11 (1993) 2,39:46. 
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No obstant aixb, no totes les actituds administratives preses pel Col.legi van 
ser sempre enceriades o justes. De vegades, enfront d'una actitud en excés pro- 
teccionista, era el ConseU de Cent qui determinava I'obligatorietat d'admetre o 
de tomar a examinar a un aspirant a mestre apotecari o es pronunciava sobre 
qüestions de litigi o bé donava l'ordre perque s'establís una nova botiga d'apote- 
can. Perb, tal vegada, tot es produta d'una manera menys dura que la que es 
donaria després de I'any 1714. 

Quan els dnsols estaven investits de la seva autontat actuaven amb tot rigor 
wntra un col.legiat, tot i que sabien que aquest, de no mantenir plet amb el 
Col.legi, de ser dnsol quan fos elegit actuaria de la mateixa manera. En poques 
ocasions hem trobat actituds -pero n'hem trobat- que poguessin demostrar I'e- 
xistencia d'enfrontaments personals seriosos. També 6s cert, perb, que quan un 
apotecari se sentia pe judicat en els seus propis interessos per les actituds preses 
pel Col4egi no s'hi mirava pas massa per mantenir plet contra la seva col.lectivi- 
tat, cas que b freqüent. 

Pleis contra ordres reügioses, iotnisns i &res. Un apunt. 
Entrant en el segle XVII, una de les qüestions que va pesar sobre I'economia 

col.legial dels apotecaris barcelonins va ser la lluita mantinguda contra els reli- 
giosos que tenien apotecaria en els seus convents, Uuita que, sostinguda anys i 
anys, causa estraUs quantiosos tant de caracter econbmic, com ja hem dit, com de 
caricter professional, perque les despeses degudes a aquest plet s'arrossegaren 
durant bona part del segie XVIII. De totes maneres, arnb independencia dels 
seus alts i baixos, el plet ens demostra que, en defensa deis seus privilegis legals, 
els apotecaris, encara que respectuosos amb I'església catblica i el que aquesta 
significava en aquel1 tipus de societat, no dubtaren ni un moment d'enfrontar-se 
amb les ordres religioses, les quals, perla seva pari, enduriren el plet amb la seva 
actitud. 

L'any 1635 és un any significatiu des d'aquest punt de vista, ja que es posa en 
evidencia I'acció directa dels apotecaris barcelonins en contra dels religiosos dels 
convents dels Franciscans i dels de Sant Domenec, perquk tenien apotecanes 
regentades per individus -segons ells i conforme a les ordinacions- no capacitats 
legalment pel Col.tegi. 

Part de la informació referent a aquesta qüestió, des del punt de vista dels 
apotecaris, la tenim gracies a una publicació datada el 1679 -quasi 50 anys des- 
prés de I'inici ferm de la lluita legal- que és útil per tenir una idea de wnjunt del 
cas (2). 

2 - Cordial Humil y affenuosa supptiacio y discun demonstraliii que presentan los Coosols i Collegi de 
Apotecads ab Molt lllustres Consellers y Savi Consell de Cent de la NobilissUna Ciutat de 
Bareelma. Any 1679.31 pp. 
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Els advocats del Col.legi, després de recordar les ordinacions de 1445,1459 i 
1539, manifestaven que diversos religiosos i religioses de Barcelona, especial- 
ment del wnvent de Sta. Catenna Martu, de l'ordre de Predicadors, no respec- 
taven les esmentades ordinacions. Es diu en el document que en "el lloch mes 
publie" del convent de Santa Catenna, o sigui, prop del portal major de l'esgié- 
sia, hi havia una apotecaria pública en la que tant els religiosos com els secuiars 
venien i feien vendre tota mena de medicaments, tant simples com compostos, a 
qualsevol persona, fent, per tant, "publica aegociaeió prohiiids" per lucrar-se, la 
qual wsa estava prohibida per les Ileis. Argumentaven que aixb no tan sols era 
wntran a l'autoritat sinó que també havia redUit el Col4egi a un estat miserable 
i que els col4egiats no podien compk les seves obligacions, com tampoc fer can- 
ta! als pobres. La súplica feta als consellers consistia en demanar -i aixb cal teuir- 
ho en compte- que es modifiquessin les ordinacions de 1459 perque ningú, enca- 
ra que fos eclesiistic o reiigiós de qualsevol convent secular o regular, pogués 
tenir botiga d'apotecaria a Barcelona si primer no era examinat i aprovat pels 
cbnsols i col.legis. 

Aquesta petició no era il.lbgica. Els apotecans només pretenien que els 
infractors de la Ilei, si és que entenem que la llei havia d'atenyer tothom per 
igual, se sotmetessin al que estava dispost, i admetien, almenys en la suplicació 

60 que feien, que donat el cas que els convents volguessin tenir apotecaria, l'apote- - 
IV can complís els mateixos requisits exigits a tots els qui estaven establerts. 

Cexposició continua explicant que dins del cos polític &una societat, en 
aquest cas dels artistes, la m& dreta n'era "l'art Phamacentica" perque socoma 
les necessitats del proisme en el que era més estimat: la salut. Com a exemple, 
després de citar 1'Eclesiastes en el que I'Esperit Sant diu que I'Aitíssim del cel 
crea les medicines, es posa l'exemple de ?Angel Tobias que amb el fe1 del 
Calynomo cura les cataractes del seu pare, i a Jesunist que amb saliba i pols va 
fer un col.IM sagrat per tomar la vista al cec. 1 no era aixb tot. També els antics 
reis havien tingut en els seus palaus a prestigiosos entesos en medicaments. 

Despr6s de manifestar que per la importhcia de I'art dels apotecaris va ser 
precís crear un col4egi per tal d'assegurar una protecció a la salut pública i per 
evitar els estralls fets pels ignorants, així com el fe! de matar cautelosament i dis- 
simulada a la gent, també argumenten que un dels propbsits dels enemics de la 
religió catblica -fan referencia als jueus- era posar apotecanes de "dañada inten- 
uo, ignomts, maüdosos, indignes", cosa que es va produir després de I'expulsió 
decretada pel rei Ferran i que, quan els expulsats escngueren als jueus de 
Constantinoble, aquests els aconsellaren que, després de batejar-se, 

"i per venjanp, fessin ets seus GUs metges i apoteearis, perqne a d d t e m t  
els medieameats, donant en Uoc d'antidots metzines podnen destruir als 
catotia i apoderarse del8 guvems i de la seva hienda". 

Es recorda després en la súplica que a les ordinacions de 1445 i 1459 es dis- 
posava que es pujés a examen després de complir 8 anys de practiques i altres 
requisits per poder tenir apotecana oberta a Barcelona, tot el que havia estat 



confirmat el 1510 pel rei Ferran i per Caries V i la reina Joana el 1539. També es 
deia, perb, que el que havien de fer els religiosos era donar tan sols medicaments 
per a I'Anima i no per al cos i no dedicar-se a negociar amb medicaments venent- 
10s amb l'ajut d'alguns fadrins expulsats de les apotecaries per inútils, a part de 
l'esckndol que comportava el fet que els fadrins tractessin amb tantes persones 
d'un i altre sexe. Les acnsacions dels apotecaris s6n dures quan escriuen que a 
part del pe judici econbmic que es feia als apotecaris, els frares també feien 
danys als ciutadans, i 

"perhubar la republica, arruinar la salut, perjudicar el Servey de Sa 
Magestad, vilipendiar les Ueis de la Patria, no servir a Deu i desobeir els 
Decrets apostolics" 

D'altra banda, tot i que la Casa de Déu era casa d'oració, 
"el vendre medicines ho ian els reügiosus per negociar amb eUes juque uo 
ho fau per mantenhe, ni per earitat don(; si &o bo fos haurien de fer en 
aqueUs Uocs a on no hi hagues apoteeuia i no en una autat en la que n'hi 
havia 30, eomtituin una negociació ü.lieita e indeeorusa a la honra de Deu". 

Entre altres raonaments que segueixen, a l'escnt es recorda el decret de la 
reina governadora de 6 de desembre de 1669; el dictamen dels metges de la uni- 
versitat de Barcelona; les poques despeses que havien de fer els religiosos per al 
manteniment del seu negoci amb els medicaments, a diferhcia de les que havien 
de fer els apotecaris per atendre les seves botigues, etc. per acabar demanant als 
wnsellers que es resolgu6s tan enutjosa qüesti6. 

A I'al.legaci6 feta pels religiosos motivada per I'actitud dels apotecaris, i 
també dirigida al Consell de Cent (3), s'argumenta que l'apotecana que tenia el 
wnvent de Santa Catenna gaudia d'immunitat eclesiAstica pel iloc on estava ins- 
tablada, la qual cosa feia que es considerés apotecana privada per atendre els 
malalts religiosos de I'ordre i també a aquelles persones que de tot arreu transi- 
taven pel wnvent. Continua dient l'impr&s que la dita apotecana, de m& de 60 
anys d'antiguitat, tenia al front persona experta que s'havia comprovat mit- 
janpnt "riguroso y secreto examen" -encara que no s'explica qui realitzava el dit 
examen- i neguen l'ohtenció de benefici, reafinnant-se en I'atenció als pobres, 
dient que aquest comportament de cara als pobres era el que els portava I'anti- 
patia del Col4egi i a que els apotecans haguessin buscat el recolzarnent dels met- 
ges de la ciutat. 

3 - Demoslracion de que un papel que ha salida a la luz y su contenida, con titula de Cordial, y humil ... 
es ageno attoda razon. Salisfaccion a los medios que proponen para ~ n r u e l o  de sus quexas ... dissi- 
mutacion ... Servicios ... (Barcelona, 1679) 58 pp. 



Considemcions sobre eis apotecaris barcelonins del segle XVI 

Argumenten els religiosos que les lleis divines no els prohibien exercir cap 
art, sempre que fos sense Anim de lucrar-se, i que tampoc hi havia res a dir a que 
els religiosos tinguessin apotecanes per a l'ús dels seus convents, posant aquí l'e- 
xemple de les que existien (4), relació que, sense ser total, ]a eus mostra l'exten- 
si6 del problema per tot arreu, ates que en elles es venien a preus de cost els 
medicaments en bones condicions que havien sobrat perque no s'havien emprat 
en les apotecaries conventuals. 

Després els fxares argumenten que els costums són més forts que les Ueis i 
que en no poder atacar els apotecaris la qualitat de l'apotecaria, ni com estava 
acondicionada, deixaven en mal Uoc els qui estaven al seu front, i que pel que feia 
a la qualitat dels medicamenis, de ser aquests doients ja haunen estat refusats 
pels metges que tenien cura dels malalts del convent. A més, si els apotecans no 
havien visitat Vapotecana no podien dir que els medicaments estaven en males 
condicions, és a dir, com afirmaven: "sospitosos, vieiais i mal wnfeceionats" per- 
que, en la visita que el dia 22 de mar$ del mateix any passaren a Yapotecaria, el 
protomkdic de l'exercit, Paladi Juncar, acompanyat d'altres metges i de l'apote- 
can Francesc Respail, pogueren comprovar que els medicamenis simples estaven 
en bones condicions i els compostos fets segons art i conforme a la Concbrdia de 

62 Barcelona. 
- És significatiu que l'apotecaria fos visitada pel protom6dic Paladi Juncar, la 

qual cosa ja ens mostra que deuna ser una apotecaria apartada de la jwisdicció 
del Col4egi i, per tant, un altre motiu de discbrdia amb els apotecans per estar 
dins de la ciutat. 

També exposen els advocats dels religiosos que l'any 1561, per ra6 de la 
pesta, quan moits apotecaris fugiren i tancaren les seves apotecanes, el convent 
de Santa Caterina subministrh medicaments als malalts de manera puntual i acu- 
rada, la qual cosa va merxier l'agralment de la ciutat (5). 

4 - Citen que hi hevia apoteca"es en ekcoavents de Roma: la de Mioerva i de la Humilitat, de i'0rdre 
dels Predicadors. A Nbpols: en el convent de Sant Pere MbRir, de San1 Domtnec, de Sant Sever, del 
Rosa". de Santa Calerina Manir, Sta. Mana de la Sanita d'Extramun, de la Sanita de la Bma. de 
Ntra. Sra. de i'Are, en totes les de t'0rdre dels Predicadon. A Madrid: la del conveot de la Verge 
d'Atoeha ASegbvia: lade Reia! mnvent de La Santa Creu,de I'Ordre deh Predicadon. ASaragosa: 
la del woveot de Santa Eogdcia, deis monjas Gerbninu; la dels pares Caputuns. A Om: la dek 
Pares Carmelites descalp. 1 a Catalunya: la del Monestir de Mantse-at, de I'Ordre de Sant Benet: 
la de Santes Creus, de I'ordre del CWf ,  a Poblet. la del Monestir de Seala Dei; Montealegre; Sant 
Geroni, a Barcelona. ahí com la del convent de In Munra, Valldebron, Pares Caputxins, Sant 
Fran-, Sta. Cateha, etc. 

5 - Evidentment, la higida de metges. cimrgians i apotecans p r m d  molts mats de cap als mnsellen. 
(vegeu: Dictar¡ de l S h t i c  Consell de Cent. Barcolona, XV (1643-1652) 715 pp.; 483-486 i 429499, 



Ramon Jonli i Gonzblez 

Els dos documents citats s6n molt més Ilargs, abundant-bi referkncies de 
sentencies de sants, d'apbstols i d'homes de Ileis, perb, sintetitzant, podríem dir 
que I'apotecaria del convent de Santa Caterina era de molt moviment i, per tant, 
perjudicial per als legítims interessos dels apotecaris barcelonins i per als de les 
rodalies de la ciutat. Els apotecaris tan sols defensaven els seus interessos dins 
del dret i la legalitat. 

Altres plets, perb, tingueren lloc i no precisament contra les ordres religioses. 
Un cas interessant fou el que tingue per protagouistes el Col.legi d'Apotecaris i 
l'apotecari Lluís Mariner (6), subministrador de medicaments de les Galeres 
Reials #Espanya. Aquest reclamava al Col.legi 450 f que li foren pagades el 5 de 
julio1 de 1635. Aquest va ser un plet quelcom dierent dels que, en general, 
venien motivats per I'oposició del Col4egi a rebre apotecaris tituiats pel 
Protomedicat. 

També abundaren al llarg dels anys els plets motivats per reclamacions sobre 
l'import dels deutes pels medicaments que els apotecaris havien submiuistrat als 
malalts clients de les seves apotecaries (7). 

6 - lordi, R.- El plet del Col~legi d2Apo1ecar¡s de Barcelona wnua Lluis Marincr (1631-1635). 
"BSAHCFC", 1V (1995) 10; 11:24. 
Un altre enernple de plet. vegeu: Jordi, R., Lluita d'inleressos després de la mort de t'apotecan bar- 
celoni Francese Horta. "Gimbernal" XXiIi (1995) (*) 117:134. 

7 - Peral coneixement del deseovolupament d'aguesfs pteB,vegeu: lord¡, R- Deudas y cuentas de boti- 
canos. Una reivindicación hist6"ca obligada. ( D i c u m  inaumrat Real Aead. Fcia. Barfelona). " .  
(Barcelona. 1985) 64 pp. 



v 
CONSIDERACIONS SOBRE ELS 
APOTECARIS DEL SEGLE XVIII 



Ramon Jordi i Gonzhlez 

P el que fa al segle XVIII, l'estudi de bona part de la documentació que 
coneixem ens permet tenir una idea prou interessant del desenvolupa- 

ment col.legial w m  a mostra tipus del que succtiia en la farmacia catalana. 

Liquidaeió de comptes 
Peribdicament, el Co1,legi liquidava comptes anuals. Conekem restimonis 

documentals de les liquidacions pertanyents al consolat de Bertran i Custó i de 
Sala, del període íraccionat 174311744 ( l ) ,  deis del clavan Antoni Sala, del 
període fraccionat des de 21 de marc de 1742 fins a 8 de febrer de 1744, respecte 
a la quantitat de 615 Iliures, 5 sous i 3 diners (2). Tambe conekem la liquidació 
de comptes del consolat de Josep Ros i Josep Ferrera, corresponent al període 
9.2.174418.3.1745, per la quantitat de 6 Iliures, 5 sous i 3 diners (3), i del clavan 
Anton Sala, per 311 Iliures, 13 sous i 1 diners. Trobem altres liquidacions de 
comptes pels matekos conceptes, expressades amb detall i successivament, fins 
l'any 1768, tot i que hemd'assenyalar que manquen estudissenatssobre el movi- 
ment econbmic del Col4egi. 

S'obsewa que les despeses provocades per les Uuites contra les apotecaries 
conventuals encara es mantenen aquest segle XVIII. Corn a exemple podem dir 
que les despeses per aquest contepte corresponents a l'any 1741 són de 109 Uiu- 
res, 16 sous i 11 diners, i els anys 174311751 la xifra 6s de 4.263 Uiures, 1 sou i 3 67 
diners. Són 928 lliures i 7 diners la xifra corresponent al període 175211754 i 861 
Iliures, 11 sous i 10 diiers pet període 175411756. 

Aquests exemples mostren el detall amb que els comptes eren Liquidats, 
liquidació que es feia en presencia dels col.legiats reunits en col.legi, perb també, 
d'altra banda, ens mostren les despeses constants del Col4egi per aquest plet ini- 
ciat durant el segle anterior contra els religiosos del convent de Santa Caterina, 
com hem pogut veure en el capítol anterior, els quals seguien mantenint l'apote- 
cana. 

Inspeccions, procnradors i normativa prkvia als e x h e n s  
Una altra norma seguida amb regulantat era que cada any els cbnsols del 

Col.legi inspeccionaven les apotecaries barcelonines (vegeu annex VII), a 
diferencia del que succeia en altres llocs del Principat quan les visites d'inspecció 
-normalment cada 3 anys- les feia el protom6dic acompanyat d'apotecaris barce- 
lonins o d'altres col4egis d'altres ciutats catalanes. En aquestes visites registra- 
des no es diu res de l'estat dels medicaments. El motiu principal és comprovar el 
compl'ment det que estava manat sobre la presencia i existencia dels fadrins que 
practicaven en les apotecaries barcelonines i que procedien de tot arreu del 
Principat. 

1 - A.H.P.B.. Not. FEO. Mas i Guell, 1743; tl87. 
2 - Id.; i.188 Y 
3 - Id., 1745; L66. 



Considemcions sobre e& apotemris del segle XVZZl 

És freqüent també el nomenament per part del Col4egi de proniradors per 
portar els plets o per tenir cura d'altres funcions: Francesc Estadella i Sala, nota- 
n causídic, era nomenat el 29 de juiiol de 1744 amb plens poders, amb I'accepta- 
ci6 i beneplbcit ¿iel col'legi reunit i després en particular amb document signat 
per cadascun dels assistents a la reunió. 

També, de manera regular, es troben noticies de la presentació d'un nou 
col4egiat i de la firma pel mateix de I'acte d'obtigació i compromís de compli- 
ment de les normes col4egials, requisit, previa ser examinat, que no trobem per 
escrit durant el segle XVI. 

Claudieacious eol.legials davant les autontats govemaíives ceuhats. L'apoteeada 
de la Bareeloneia 

Un fet important, i del que més endavant tornarem a parlar, va ser la sol.tici- 
tud del Col4egi l'any 1752 d'un censal de 1WO liiures per construir una apoteca- 
ria a ciirrec del Ccl4egi a la platja de la Barceloneta, en la p lap  de Sant Miquel 
(4). La Reial Audiencia autoritzava la petició del censal. Com s'ambii a aquesta 
situació ho ignorem. Si sabem, pero, que el Col4egi demanava que cap apoteca- 
ri que no fos col4egiat s'hi pogués estabtir, tal i com havia succei't I'any 1748 amb 
Jaume Mofins, a qui, per ordre de la Reial Audiencia, se I'obfigii a tancar I'apo- 

68 tecaria que havia obert a la mateixa zona. No deixa de ser curiós que sigui la prb- - 
v pia Reial Audiencia fa que digui, en la concessió de la petici6 del censal, que qui 

havia d'indicar el lloc on instal4ar l'apofecaria era el wmandant general d'en- 
ghyers (5). 

L'establient a la zona de I'apotecaria era una imposició del capith general, 
marques de la Mina, qui segurament devia creure que era necesshria una apote- 
caria en aqueU lloc per a l'atenció de la població i deis malalts. 

El 7 d'abril de 1753 Francesc Prats i Matas enviava al corregidor, justicia i 
ajuntament de Barcelona, perque novament informessin sobre la qüestió, un 
memorial (6) que els apotecaris havien elevat el 1752 -com ja hem vist- sobre el 
seu desig de prendre 1000 lliures de censal per constniir una barraca al motl d'a- 
qnesta capital per tenir-hi un operaton farma&utic per imposició del capith 
general i perque es declarks que cap apotecari pogues mai establir apotecaria a 
la Marina que no fos individu del Col.legi. 

Aquesta no era situació exclusiva del Col4egi d'Apotecaris. El 30 de juny 
se'ns indica que, anteriorment, també el Co1,legi de Droguers i Confiters demanh 
el mateix per als seus menestrals i amb anilogues limitacions que les demanades 
pels apotecaris (7), la qual cosa ens mostra el proteccionisme existent, autoobli- 
gant-se, o obligant-los, els qui ho mantenien a cobrir les necessitats de fa pobla- 
ció. 

4 - Id., Seplimum Maouale. 1753; 1.166 v-170. 
5 - Id. 
6 -  A.H.C.B.,PR.D. 1751-1753;i.39. 
7 - Id.: f254. 



L'ajuntament, a la vista del demanat, contestava a Prats i Matas el 2 de maig 
de 1753 dient-li que considerava el desig del Col4egi molt útil, no solament per 
al Coklegi sinó tambe per al públic, i que havia d'evitar-se que s'obns un altre 
operaton per apotecan que no fos examinat pel Col.legi. Recomanava, a més, 
que es permetés que, un cop tancades les portes de la ciutat, els malalts del nou 
poble se subministressin d'ella. S'estenia I'ajuntament dieut que fóra fatal que 
I'apotecan que s'establís allí no fos del Col.legi, ja que no tenint aquests béns 
propis sinó tan sois els que provenien de les propines dels examinats, era inten- 
ci6 del Co14egi aplicar aquestes a la cancel~lació del censal de 1000 Uiures i, a 
mes, liquidar els altres que tenia i que venien a gravar a cada coI4egiat de 15 Iliu- 
res anuals, mitjancant una quota mensual. Era per aquest motiu que I'ajuntament 
no considerava possible carregar amb noves quotes els individus d'aquell, ja que, 
d'altra banda, per a I'obtenció de les dites 1000 Iliures, deia, els apotecans del 
Col4egi s'havien obligat amb eis seus bkns particulars en no tenir-ne, com ja s'ha 
dit, el Col4egi. 

La petició deis apotecans era concedida per decret de ler  de juny de 1753, a 
condició, pero, que tant aquest censal de 1000 lliures com els altres existents es 
cancel~lessin de les entrades dels que fossin examinats per tal d'agregar-se al 
Col,legi, la qual cosa impediia possibles futures imposicions. Aquest fet, com ja 

69 hem vist, porti dificultats de tipus ewnbmic al Col4egi d'Apotecaris de - 
Barcelona. Pero, tal vegada el decret s'havia dona! amb segones intencions ja V 
que, sent ben conegudes les possibilitats del Collegi pel que fa a t'ingrés d'indi- 
vidus, potser el que es perseguia de manera indirecta era forcar l'iugrés de nous 
col.legiats a benefici dels examinats pel Protomedicat. 

Durant el segle XVIII freqüentmeut es posa en evidencia la claudicació obli- 
gada del Col4egi d'Apotecaris barceloní quan ha d'admetre I'ingrés de nous 
col4egiats, situacions que es repetiran fins els últims dies de la vida d'aquest 
Col.iegi. Un exemple en són els fets, datats el 13 de gener de 1758, quan el 
Col.legi deu complir la reial ckdula de 20 de desembre de 1757 per la qual 
Francesc Horta, practican! d'apotecari i ñU de Pere Horta, ajudant major de la 
Ciutadella, va ser ingressat en el Col4egi sense passar l'examen, jurant, pero, res- 
pectar tot el dispost per les ordinacions col~legials (8). El Co1,legi accepth, ja de 
manera continuada en el futur, el compliment de les reials ckdules desprks de fer 
constar davant el notan les seves protestes. Aquest fet es repetia el 12 de juny de 
17.59 amh Jaume Travena. Hem de fer constar que ni Horta ni Travena eren pre- 
sentats al col,legi reunit com era tradicional i obligat des del segle XVI. Tambk 
es comprova la inexistencia de tribunal examinador, sin6 que es constitueix una 
comissió d'apotecans encarregats de compiir I'ordre donada (9). 

8 -  A.H.PB.,Not.Fw.MasiGueIl,Man.ll(1757);f.9. 
9 - A prineipi del segle XVtl podem recordar que era el Consell de Cent qui, quan ha cfeia wnvenienl, 

imposava I'ingm de naus iol.iegiau. 



Consideracions sobre els apotecaris del segle XVIIl 

lnieis de la benefic&nus farma&utica barcelonina 
La situació motivada pel plet mantingut contra els religiosos provoca que la 

Sacra Romana Rota es pronunciés el 22 de mar$ de 1747, sentenciant que no era 
lícit que les ordres regulars venguessin medicines amb recepta de metge sin6 
solament pera "us general dels pobres i beoefactors" i sense cap mena de guany. 
Aauesta sentkncia no era determinativa i ens demostra aue noc havia canviat la . . 
situació des del segle XVII. El concepte de venda sense benefici era un concep- 
te forca elastic i, d'altra banda, no hi ha cap dubte que si la venda perjudicava els 
apote&s no 6s menys cert que els religiosos no-deixaven de &&re abusos 
venent a qualsevol persona i amb henefici. 

Aquesta situaci6 dona lloc a que el dia 14 d'agost de 1760 els apotecaris bar- 
celonins prenguessin I'acord de destinar quatre apotecaris que, situats un a cada 
bam, donessin de franc, a perpetuitat i per caritat, els medicaments a qui pre- 
senté~ a la seva apotecana recepfa mkdica acompanyada de testimoni escrit estes 
per la parroquia demostrant pobresa (10). 

Així és com s'iniciava el control per part del Col4egi de la benefidncia far- 
madutica a Barcelona (11). 

únposicions del prntomkdic. Exemples 
La lluita contra els abusos dels religiosos s'arrossegava i continuava. El 24 

d'octubre de 1761 el Col4egi nomenava procurador Jaume Barrera, qui, residint 
a la Cuna Romana, substitula Joan Molins, també procurador, que bavia mort. 
Barrera devia recuperar els béns, efecles i altres coses de Molins, a qui, del 15 
d'abnl de 1758 a 1'11 d'abril de 1761, se li havien enviat 320 escuts (12). 

10 - E l  lerde febier de 1783, Joan Abarca, ponerreial, a petici6 de Josep Perrera, apolecari, deciarava 
davanl ei notan que, a peliei6 de Femra, havia donar cana al% cbnsols del Col.legi Pere Fina i Joan 
Ametller dient el scsilent: . -  ~ ., 
3 ,  Oue ha\cni q~cda i  a carrcr dr l  Col lrg. J'Aputec~ri, cl iuhmininrmim..nl dcl, medicamcnt, .Ir 

piSrc,. H..rrel<ind r'h.ii,ta d:,id.l i n q u ~ i r e  b a n u  Y~ni,yu>3 del R Dair~5quir de Smls \lanndrl 
>lar, P.iaii>quta de Suni lu \ l  JI San! I ~ u m c  i dc San! \Itqucl . P.irr<iquia d< Yanl Pcii t Sin< 

Cucufat. 
b\ Aouest eravamen s'havla de reoanir entre les a~otecanes de cada sector. 6s a dir. durant el , .  - 

ncri0de #un a n r  cadascuna ha& de comolir-ho ,~ ~~~ 

;I P.i\.i~ 1 4  .,$*O L B  mxxa ICIUI~I\B ~ U C  F d n i r ~ .  cn el mlor  JLI Pi. hnia pr<ilat q u i < l  >r.mci des 
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Es comprova que, de vegades, entre els propis col.legiats -en cas de dis- 
crepancies es posen plets- hi ha malentesos que resulta obligat aclarir davant del 
Col-legi, tenint en compte que els fets es produeixen per la imposició del pro- 
tontedic al Col4egi. 

El mes de julio1 de 1770, el Col4egi encara escollia 3 comissionats per visitar 
i fer complir les executbnes de la Sagrada Congregació del Concili, per Les quals 
es prohibia la venda de mediiaments als religiosos (13). 

El 3 de juny de 1763 Francesc Sala i Guardia, epotecan, havia estat nomenat 
pel tinent del protomedic, Antoni Pla, examinador d'un aspirant nomenat Josep 
Sala i Solé, natural de Ponts. Francesc Sala examina i'aspirant pero no el traba 
apte, ja que no complia els requisits exigits per pujar a examen. Malgrat tot, I'e- 
xaminador Francesc Sala va tenir noticia que I'esmentat tinent del protomkdic, 
Antoni Pla, havia donat títol a Josep Sala, la qual cosa volia significar que el1 i'ha- 
via aprovat, el que no era cert. El Collegi intervingué en la qüestió i pregunta a 
Pla que era el que havia succeit. Pla respongué que el1 havia rebut una carta de 
''tereera persona" que deia que Francesc Sala, I'examinador, no s'oposava a que 
ell, Pla, el titulés com a protomedic que era. Afegia Pla que eU havia enviat un 
emissan a Francesc Sala per tal de comprovar si era cert el que es deia a la carta 
i que el cnat no havia complert el que Pla li havia encomanat. Aquest fet, o 
malentes, obliga a que Francesc Sala declarés i jurés davant notan que mai havia 
estat en el seu anim aprovar a Josep Sala (14). Hem d'entendre la importancia 
que aquest fet tenia per al Col4egi ja que significava que un col.legiat, en cas 
d'haver estat cert el que es deia a la carta, es posava al costat del protomkdic i en 
contra de les normes col.leeials. De tota manera. el oue si aueda clar una altra 

%, , . 
vegada és la imposició del protomedic d'un nou individu al Col.legi. 

Diferent va ser el cas de Joan Sabater. A la certificació de practiques presen- 
tada per ingressar al Col4egi els cbnsols observaren un tipus de Uetra diferent a 
la del notan que i'havia escrit. El Col4egi demana una certificació al notan, cosa 
que aquest va fer i demostra la falsificació feta per Sabater. Els incidents, pero, 
no acabaren aquí. D'altra banda, Ramon Ribes, apotecari barceloní que ja era 
molt vell, tenia la seva apotecana regentada per Sabater. Ates que aquest era 
apotecan titulat pel protomedic, aixb no era garantia per al Col.legi, i com fos 
que no era wl4egiat no tenia iiicencia per regentar cap apotecaria de la ciutat. 
Quan l'any 1764 es procedí a la visita reglamentaria de les apotecanes de 
Barcelona, els cbnsols del Col.legi ja no volgueren visitar la de Ribes per no tenir 
regent admes pel Col.legi. Per evitar Ribes les accions judicials del Col4egi con- 
tra la seva persona, era necessan que tingués a la seva apotecana persona habil i 
aprovada pel CoLiegi, la qual cosa no es complia amb Sabater ja que aquest 

13 - A.H.PB., Not. Francisco Mas i Guell, Man.24 (1170); f.268 
14 -Id. ,  Man.17 (1763); f.186. 
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només havia complert com a temps de practiques 2 anys, 10 mesos i un dia, la 
qual cosa era, sens dnbte, insuficient (15). 

Joan Sabater, perb, no cedia. Malgrat tot, el 9 de febrer de 1763 va ser refu- 
sat per entrar al Col,legi, per les raons abans citades. Quan va morir un altre apo- 
tecan, en Jaume Travetia -recordem que aqnest havia ingressat al Col4egi per 
imposició del protomedic-, qnan els &nsols anaren a ofetir els seus serveis a la 
vídua, recordant-li, perb, que calia que poses al front de la seva apotecana un 
regent adequat, la vídua eis digué que ella a qui volia era Joan sabater. 
Immediatament, els cbnsols li manifestaren que aixo no era pas possible ja que 
Sabater havia comes la greu falta de falsificar un certificat, com abans hem vist, 
la quat cosa era un atemptat contra I'bonor i el bon nom del Col4egi. 

Més tard, Sabater torna a sol4icitar examinar-se i ingressar en el Col4egi. 
Torna a ser refusat. Pero el 13 d'octubre Francesc Chaves, batUe major de 
Barcelona, comissionat pel marques de la Mina i per ordre d'aquest, deia que 
Sabater havia de ser admh al Col4egi i examinat. El Col4egi complíl'ordre, perb 
no I'examinh, es manifesth dient que era inepte, pero, claudicant, malgrat totes 
les ordinacions i privilegis, Sabater era adm&s al Col4egi. 

Des de mitjan del segle XVUI (16) es continuen regiitrant imposicions de 
nous agregats al Col4egi per imposició del protomAdic, el que de fet no era res 
més que per imposició de I'Administració, en contra de tot el que antigament i 
en general s'bavia respectat. Perb, certament, el que feia complir el protomt5dic 
era el capítol76 de les Constitucions de Catalunya de 1702, que deien que el 
Col.legi bavia d'examinar als aspirants a apotecari en presencia del tinent del 
protomedic, encara que s'ha d'insistir en que, complint el que se'ls ordenava, els 
apotecaris del Col.legi no formaven el tribunal tradicional sin6 que el substituyen 
per dos o tres apotecaris del Col.legi escollits. D'altra banda, la influencia del 
Col:legi de Barcelona es demostra amb l'eusenyament prhctic que es donava a les 
apotecanes barcelonines als fadrins que en gran nombre procedien de tota 
Catalunya, la qual cosa s'acreditava mitjancant certificat estes per l'apotecari. La 
immensa majoria d'aquests fadrins després no s'establien a Barcelona, on hi 
havia un control molt foe  del Col,legi. 

No és menys interessant coneixer el criten expressat el 8 de setembre de 1772 
pels metges Milans, Martras i Balaguer, vinculats amb el Protomedicat. Aquests, 
a petició dels cbnsols del Coblegi, deien que segons la importancia de f'apoteca- 
na eren 3,2 o 1 els practicants que es necessitaven peral despatx de medicines, 
ja que I'apotecari sol no podia fer-ho. Manifestaven aquells, a més a mis, que de 
no existir els dits practicants adeqnadament preparats, els reials bospitals es que- 
darien seuse ningú per atendre la medicació. Similar declaració feien tambe 3 
cirurgians col4egiats. 

15 - Id., Man.18 (1764); f.137. 
El tema hii esta! estudial mas amoliament. (veeeu: lordi. R.- Una imoasi"6 de la Reial Audiencia al - . ., 
Col ik&i.i.\p.ar.c3nsdc Blirrbiir. Fl.3rdcJ~anS.th~lrr Csrirr 'DS~t ICFC' . l l l t l i lW,h.  1927) 
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Tot aixb ens vol significar que la funció del Cof.legi a Barcelona, principaf- 
ment, era vetilar pel medicament mitjanqant una funció docent i rrconeguda per 
tots els sectors saoitaris, la qual cosa ens confirma la seva influencia, com ja s'ha 
renetit. a tot el Princi~at. Aixb oemet dir aue el saber. el coneixement i la tec- ' .  
nica professionai barcelonina era la que donava la pauta a totes les apotecaries 
del Pnncipat, salvant la influencia, molt més petita sens dnbte, dels co1,legis d'al- 
tres ciutats catalanes. 

Durant els anys 70 del segle XVIII es troben llistes Mportants de ¡'existencia 
de medicaments a les apotecaries catalanes. En aquestes relacions s'hi troben 
medicaments en males condicions i que, per tant, seran destruits pels visitadors, 
que a Barcelona són els cbnsols, com en altres ciutats catalanes ho sóu els dels 
respectius col~legis. A la resta del temtori del Principat és el tinent del protome- 
dic, o el seu defegat, qui, amb els apotecaris barcelonins denominats "convisita- 
don," la major part d'ocasions, i d'altres col*legis, en menys ocasions, té cura d'a- 
questa vigilbncia. 

Aquest mal estat dels medicaments a Barcelona no és freqüent, pero es posa 
en evidencia en el cas de I'apotecaria del carrer de Jesús, fora de les muralles de 
la ciutat, que estava a cirrec del Col.legi i era regentada per l'apotecari Pere 
Llobera. 

Hem de destacar que Pere Llobera no consta en la nbmina col.legial, la qual 2 
cosa vol significar que no hi estava integrat. La gran quantitat de medicaments V 
en males condicions que hi bavia, i que obliga a suspendre la vista d'inspecció, 
ens fa pensar -aixb succeia I'any 1773- que aquesta apotecaria no tenia cap ren- 
dibilitat, pero també ens demostra, encara que no tornem a tenir-ne noticia, que 
era un cas similar al de la Barceloneta. També resulta curiós que l'esmentat Pere 
Llobera diu que, havent demanat els inventaris que els dos anys anteriors havien 
aixecat els cbnsols visitadors per fer la liquidació de les medicines bones i de les 
dofentes, no havia aconseguit veure'ls. 

Aquest fet sembla mostrar-nos que, malgrat estar aquesta apotecaria esta- 
blerta per compte del Col,legi, aquest no podia acceptar-ho amb simpatia pel fet 
d'estar en mans d'un apotecari no col4egiat i segurament imposat pel protome- 
dic. De totes maneres, aquest conjunt de fets ens mostra una represa de la 
vigilancia per part de les autoritats saoitaries estatals durant aquests anys 70 del 
segle XVIII, ja que s'obsema, si més no sobre el paper, una minuciositat en les 
inspeccions que fihs aquestes dates ja havíem trobat a nivel1 de tota Parea del 
Principat durant les anteriors visites que coneixem dels segles XVI, XVII i 
XVIII, en més o en menys. 

Aquesta minuciositat és la que ens permet padar-ne en un altre capítol més 
endavant, com ja hem esmentat. 

Qiiesiions d'ordre intern 
En Iínies generals, la vida interna col.legia1 poc s'aparta a Barcelona de la 

deis segles XVI i XVII. Elecció de cbnsols, recepció de nous apotecaris, nomes 
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establertes, ceriificacions (vegeu annex VIII), juraments, lloc de reunió, mante- 
uiment de la llumin&na del Sagrari del Patau Reial, pagament de la cera del 
monument del Dijous Sant, exhens ,  nomenament de procuradors, etc. (vegeu 
annex M), tal vegada assenyalen una mica de canvi en el contingut dels docn- 
ments (vegeu annex X). 

Naturalment, durant el segle XVIII es registren algnnes ~mpugnacions contra 
acords del CoI,legi per part d'apotecaris col.legiats (vegeu annex XI), cosa també 
normal en els segles XVI i XVII, ja que sempre existiren diferencies, més o 
menys imporiants, entre ells. 

El Col.legi també persisteix, i pricticament sense replica activa sinó tan sols 
deivant testimoni escrit, en la seva posició, perb també manté la seva obediencia 
a l'autontat política enfront de I'obligació d'acceptar I'ingrés al Col4egi de nous 
apotecans com ja és habitual aquest segle. Un exemple és I'ingrés al Co1,legi de 
nons apotecaris com ja és habitual aquest segle. Un altre exemple és I'ingrés al 
Col4egi de Lluis Yañez i Rovira l'any 1777, pare d'Agusti Yafiez i Girona, 
catedratic prestigiós que sena del "Real Colegio de San Victoriano", i que ens 
confirma que durant el segle XVIII els antics privilegis deis apotecaris ja rebien 
les conseqüencies de la política administrativa que erosionava el proteccionisme 
gremial, en especial mitjancant els decrets que obligaven a I'ingrés de nous apo- 

74 tecaris o bé imposant l'ohligació de I'examen als nous aspirants. - 
v A ¡  ens permet dir que I'impacte més gros, segons nosaltres, rebut pel 

Col4egi fou la imposició de noves agregacions per ordre del Reial Acord (vegeu 
annex XII). 

Ambat l'any 1779 en el Col4egi d'Apotecans de Barcelona ja és palesa que 
I'elecció de dnsols la fa la Reial Audiencia, ja que I'elecció seguek a la previa 
menció que trobem concretada en aquest punt el dia 27 de mar$ de 1779, encara 
que el fet es donava ja els anys anteriors. 

Un altre fet important és la creació en aquesta mateixa data de la "Junta con- 
travenenos", formada per 6 apotecaris -es mantenen les sisenes- 3 de vells i 3 de 
joves. Un altre fet important que havia afectat profundament I'autonomia del 
Cot4egi era la necessitat d'obtenir la Iticencia del governador per tal de reunir-se 
com a col,legi en la capella reial o per celebrar altres actes (vegeu annex XIII) i, 
gricies a la reunió que es mantingué el dia 2 de setembre de 1779 per tractar de 
la cotització a I'ajuntament peral manteniment d'nn vaixeU corsari per impedir 
les accions dels pirates, sabem que en el Col4egi no hi havia reserves monetines, 
ja que així es palesa en la recapta feta entre setze apotecaris reunits, que dona- 
ren qnantitats entre les 25 i les 5 lliures. Veiem en el fet que s'havia de demanar 
p e d s  al govemador que aivb significava que l'antic privilegi que es tenia de 
poder-se reunir sense demanar pennís per tractar les coses prbpies de l'ari ja feia 
temps que havia passat a l'oblit. 

Numems clausus 
També per aquesta epoca -1779- es fa menció expressa que a les visites que 

efectuen eis cbnsols a les apotecaries, aquests revisen els pesos i també que els 
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apotecans que havien estat advertits per corregir defectes o anomalies a les seves 
apotecaries, encara que escassos a la ciutat, transcorregut el temps concedit per 
fer el que s'indicava, eren visitats de nou per tancar la botiga en cas d'incompii- 
ment. Cacció, de fet, era instada per la Reial Audiencia encara que els recursos 
elevats pels afectats i les diligencies que es produ~en eternitzaven les qüestions. 

De totes maneres, 6s un fet evident que durant aquests anys se'ns mostra una 
major autontat en el control de la sanitat i en el que sembla un desig de posar 
ordre en el desgavell existent malgrat les accions que portaven a t eme  els pro- 
pis col.legiats referent al medicament, encara que també s'ha de tenir en compte 
que la zona d'idluencia d'aquests era reduida a I'ambit de les ciutats on estaven 
establerts. 

Durant el penode 1781-1782 es comprova que la tendencia a la reducció d'a- 
potecaries a Barcelona, o si més no a que no augmentés el nombre de les exis- 
tents, 6s una realitat en l'anim de la Reial Audiencia, la qual cosa es manté enca- 
ra que s'agregnessin nons apotecans al Col4egi, ja que el mes de febrer de 1786 
els fills de dos apotecaii, Gorgui i Ameller, eren examinats i aprovats, quedant 
clar perb que, tot i que admesos en el Col,legi, no podien obrir nova apotecaria 
perb si perfeccionar i'art amb els seus respectius pares. 

D'altra banda, el Col.legi té l'obligació de tenir cura de l'apotecaria de la 
Barceloneta, assortint-la de tot el necessari per a l'atenció als malalts. Pel que fa 2 
a i'atencib gratuita als pobres, no tots els apotecans, ja ho hem visten avancar la v 
notícia, complien el que s'havia establert sobre aquesta qüestió. La disciplina 
interna col.legia1 se segnia mantenint fema. Quau Mana Rodriguez, que havia 
estat elegit cbnsol per a I'any 1786, va tenir alguna iniciativa de carhcter "maii- 
ciós" -aixi ho defineix el col.legi reunit- encaminada, segons ens diu el document 
i com havia dit el propi Rodnguez, a fer-se amb el poder del Col4egi, mereixia la 
queixa a la Reial Audiencia deis cbnsols que havien de renovar-se, la qual cosa 
feia que la Reial Audiencia advertís a Mana Rodnguez que no donés motius de 
queixa ni de recursos (17) i que es comportés bé. 

De non l'apotecaria de la Barceloneta 
L'apotecana de la Barceloneta és un cas interessant pel seu significat i per- 

que ens demostra que algunes coses havien canviat de manera irreversible dins 
del Col4egi des de i'any 1782. 

Com recordarem, I'apotecaria de la Barceloneta era propietat del Col.legi, 
perb el regent que hi havia al bont no hi estava agregat, ja que I'obertura d'a- 
questa apotecana va ser fruit de la imposició del govemador I'any 1753. El fet va 
molestar al Co1,Iegi i és per aquest motiu que en les relacions de les visites que 
van fer els cbnsols a les apotecaries barcelonines, des de 1754 a 1781, no hi tro- 
bem ressenyada aquesta apotecana, la qual cosa ens confirma novament que el 
Col.legi, prhcticament, se'n desentenia. 

- 
17 - Id.; f.23 v. 
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Quan el mes d'octubre de 1782 el Reial Acord considera necessari el mante- 
niment d'aquesta apotecaria, perb també considera com a perjudicial la proiife- 
ració d'aquestes, trobem I'apotecaria de la Barceloneta regentada per en Josep 
Ignasi Ferrera, apotecan col.iegiat, els anys 1783,1784,1785 i 1786. El mateix any 
1786 ingressava en el Col.legi Carles PeUicer, anteriorment titulat pet Reial 
Protomedicat i que I'any 1787 ja figura com a apotecan col.legiat i com a regent 
de I'apotecaria de la Barceloneta i reconegut com a tal. 

Aquesta explicació no deixaria de ser un fet anecdbtic a no ser pels motius 
que havien motivat el canvi. 

Atesa la imposició del manteniment pel Col.legi d'aquesta apotecaria, 
podríem creure que, malgrat la desgana del Col.legi per ella, Peüicer la regenta- 
va des de 1786, perb el certera que ja ho feia des de I'any 1769,és a d ~ ,  feia ja 
17 anys que, conegut i acceptat a la forqa, era, pero, ignorat e? la nomina de les 
visites anuals que es feien a les apotecaries de Barcelona. També és cert, pero, 
que l'actuació professional de Pallicer era imtnillorable, no únicament a aiteri 
del Col.legi sin6 també del veynat, de la tropa de les casernes i dels cimrgians 
mititan pertanyents als regiments Suís, de Flandes i de Sant Gall. Tothom consi- 
derava Pellicer com un apotecan fidel, legal i hhbi i com un servidor diligent. 
Pero aixb no era tot. La població de la Barceloneta, amb els alcaldes de bam al - 76 cap, deien que PeUicer sempre havia mantingut la tenda be* assortida, que havia " donat bon servei dia i nit i que no havia avergonyit mai a ningú pels seas deutes. 
Home de bons costums, per cinc vegades havia estat alcalde de barn, i, segons 
documentació del propi Col4egi, sempre va donar abast a la medicació dels 
malalts, tot el que queda en evidencia en la visita que van fer per sorpresa I'any 
1779 el tinent del protomidic, i'agutzil i dos apotecaris del Col4egi. Ai doncs 
se'ns confirma que la inspecció o inspeccions que es podien haver fet a l'apote- 
caria de Pellicer les havia fet el protomedic i, per tant, s'explica que no figurés 
ressenyada en les nomines col4egials. 

Pellicer exnos& el1 mateix aauests antecedents a la Reial Audiencia ueraut? . . 
no se'l foragités de l'apotecana de la Barceloneta després de 17 anys de bon ser- 
vei. La documentació consultada no ens diu res de quines són, segons Pellicer, les 
maquinacions fetes per "iodividus mui inteneionats;' que ii volieñ "prendre el ps 
de les mans", pero, tal vegada, podnem creure que el Co14egi potser donava el 
seu suport a algú per tal de posar-lo al front de l'apotecana, tenint en compte que 
Pellicer no era apotecari examinat i admes en el Col.legi. Tampoc se'ns diu per- 
que durant els anys 1783 a 1786 Ferrera regentava una apotecaria a la 
Barceloneta. Era la mateixa? Ho dnbtem ja que alguna noticia tindnem sobre el 
particular. De totes maneres, el decret evitaria els disgustos de Pellicer en fer-lo 
ingressar la Reial Audiencia, per merits, en el Col4egi. No obstant a*, el 
Col.legi, acceptant i'ordre dimposició, establia que l'apotecaria continuana seva 
perpetuament i que Pellicer hauria de pagar totes les despeses, igual que els 
altres apotecaris, i que no tindna domini sobre I'apotecaria. 
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Aquests fets ens mostren el primer exemple ciar i concret que conekem del 
manteniment a Catalunya d'una apotecaria de propietat del Col4egi en regun 
d'explotació privada (18). 

La reducei6 en el nombre d'apotecaries, citen com hem dit mantingut pel 
Col.legi, el municipi i la Reial Audiencia, no es va trencar per Pinteres de cap 
col.legiat. Jaume Carbonell, pare del famós Francesc CarhoneU i Bravo, volia 
que s'autoritzés el seu fill, perquk ja tenia als 21 auys merits més que suficients, 
a o b ~  una a'potecaria. L'únic que Jaume Carbonell aconseguí va ser que el seu 
a l ,  Francesc, fos agregat al Cd.legi despsés de ser examinat, pero sense poder 
o b ~  apotecaria (19). 

Entrant ja ais anys 90 del segle, continua sent freqüent la imposició de nous 
apotecaris per decret, casos que ens fan veure que el Col.legi i la seva estructura 
gremial camina inexorablement cap a les acaballes i akb ens ajuda a entendre 
que si en principi hi havia per part del Col.legi I'interb que a Barcelona existís 
una delegació del Protofamaceuticat -equivalent al Protomedicat, perb específc 
per a la hranca sanitaria famadutica- la documentació que en aquest sentit 
havia fet el Col.legi sol.licitant I'establiment d'aquesta delegació, el procurador 
nomenat pel Col.legi manava retirar-la (20), la qual cosa també significa que, vist 
que els poders públics sistemhticament s'inciinaven per a la imposició de I'ingrés 
de nous apotecaris al Col.iegi, existia si m6s no una corrent no massa forta i inde- -?.?- 
cisa entre els apotecaris barcelonins per adaptar el Col4egi als nous temps que V 
s'aproximaven, encara que tal vegada pensaven massa en els temps passats i en 
els privilegis que s'anaven esberlant, vista I'evolució legislativa sanit&ria (vegeu 
annex m). 
Dmdhncin col.legial 

Un fet que sembla relacionat amb el que diem, 6s a dir, amb la manca de 
forp  del Col.legi, 6s la negativa de I'apotecari barceloní Joan Ameller i Ros que 
el dia 22 de juny de 1795 es negava a oheir I'ordre dels dnsols del Col.Legi per 
ser segon caporal de la part de la companyia oferta pel servei voluntari de 
Barcelona, exposant senzülament que ni l'havien consultat, que calia que ajudés 
el seu pare en les tasques de la farmacia per fer els subministrameuts de medita- 
ments per a I'exercit i que, per tant, s e ~ ~  en la companyia de dia i nit signiñca- 
va abandonar el seu art d'apotecari. El fet següent va ser que la junta municipal 
de comissionats i de classe li donava la ra6 a Ameiler, i encara que el Col4egi 
despres ratificava I'ordre que li havia donat, novament la junta tornava a donar- 
li la ra6. 

18 - Id.; f.185 v-186. 
19 - Id., Ltibre 11 (1789); t12-13 v i M v. 
20 - Id., Llibre 15 (1793), vol.15; f.149. 



Comidemciom sobre els apotecaris del segle XVIII 

Anys enrera, en plena fnrqa corporativa col.legia1, I'actitud d'Ameller es 
impensable que s'hagués pngut produu. 

Ja a final del segle XVíIl -1797- trobem que els apotecaris titulats pel Col4egi 
bi ingressaven immediatament, mentre que els titulats pel Protomedicat eren 
ingressatsper reial decret. No ens ha d'estranyar, per tant, que ambat el mes de 
maig de 1809 el col.legi reunit en junta general acceptés i reconegués a la "Junta 
Superior Gubernativa de Farmacia" que s'havia creat el desembre de.1799 i que 
per reial decret de 24 de mar$ de 1800 quedava indepeuditzada de la "Junta 
general de gobierno de la facultad reunida de Medicina y de Cirngia", acceptant- 
la cnm a cap i jefatura del Col,legi i dels apotecans, la qual cosa vol dir que els 
col4egis dels apotecans, amb estructura gremial, encara que es mantiudrien un 
temps m&, havien ambat ja a la seva definitiva desapanció w m  a nrganismes 
professinnals autbctons, després de 400 anys d'existencia. D'altra banda, l'auto- 
ntat de l'esmentada "Junta Superior Gubernativa de Farmacia" ja era d'itmbit 
general per a tot Espanya, la qual cosa també ens significa un canvi radical tant 
en l'ensenyament de la professió com pel que significaria el pas d'apotecari a far- 
maceutic, etc. 

Perb el Co1,Iegi encara donara proves de la seva mUisa existencia com a tal. 
El 1801 es fan les visites a les apntecanes barcelonines conesponents a 1800, 

78 ingressant al Col.legi, per ordre del Reial Acord, 4 apotecaris més titulats pel 
V Protomedicat, mantenint-se les normes d'ingrés, pero no concedint-los autorit- 

zació per obnr apotecaria. L'any 1804 ingressava un altre apotecan i encara se li 
demana la presentació del certificat demostratiu de la seva netedat de sang i de 
Ilinatge, el dipbsit de 200 Iliures, per si sorgien impediments en contra de reials 
ckdules, estatuts o ordinacions, presentació de garanties, etc. 

Una altra prova de la manca de vitalitat col4egial és el fet q u e  el Col4egi 
Iiany 1806, per pagar deutes -unes 3.300 Iliures- cedia a Carles Pellicer, per 4.333 
Iliures, el domini útil de I'apotecana w>l,legial que estava situada en el teneny 
que el marques de la Mina, govemador i capita general, havia cedit a perpetuitat 
el ler de gener de 1754 pera la instal.laci6 de l'esmentada apotecana de la p lap  
de Sant Miquel, entre el carrer Major i la plaqa Major, de la Barceloneta. 

Ens podem preguntar quins eren aquests deutes: s'havien de satisfer unes 
pensions a l'hospital de pobres malalts de Caldes de Montbuí i així mateix a un 
tal Rafel Duran, altres quantitats wrrespondrien a la reverenda comunitat de 
preveres de l'església deSant Joan de Jerusalem, també als administradors de 
l'hospital de pobres malalts sacerdots de la Invocació de Sant Sever i al vican de 
la capella de Santa Agata, a qui el Col.legi li devia I'import de 4 anys i mig de I'oli 
consumit per a la lluminaria del Santissim. Diverses quantitats corresponien a 
misses per a col.legues difunts; a Esteve, cerer; al Dr. en dret Joan Gibert; al pro- 
curador Sanjnan i, per últim, a Joan Calp, apotecari del Col.legi. 

Arribat el mes de julio1 de 1807, trobem ja que per ordre superior ha de ser 
admes al Col4egi el primer fama&utie, en Miquel Nicolau del Roure, "llicenciat 
eu farmiaa", aprovat per la "Junta Superior Gubernativa de la Facultad de 
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Farmacia", i 0bsewem a més que per a I'agregació al Col.legi no es demana ja el 
certificat de Ilinatge. No obstant aixb, encara en uns moments de transició, el mes 
de desembre del mateix any, per reial ckduia, dos apotecaris més titulats pel pro- 
tomkdic, Jacint Compte i Josep Morer, eren ingressats al Col4egi. 

Manca molta informació corresponent als anys 1808-1815, perb el 1817 la 
desfeta del Col4egi ja és definitiva. Curiosament, els pocs apotecaris que se sen- 
ten fidels a les seves runes, el 3 de desembre de 1817 donen poders per repre- 
sentar a Carles Pellicer, I'apotecari de la Barceloneta, en una reunió a la que 
assistiren Carles PeUicer i Jaume Carbonell, &sol el primer i citat com a degi 
el segon, Ignasi Mollar, Dr. Francesc Carbonell, Dr. Joan Sabater, Genis 
Xammar, Josep Rafer, Joan Guitart i Jacint Compte. 

El 20 de febrer de 1818, un any després, ja es reunien 9 apotecaris a casa del 
notan per tractar d'una qüestió relacionada amb el reemplaqament de I'exercit i, 
el mes següent, el 6 de mar$, Carles Pellicer, Joan Guitart, Jacint Compte, Joan 
Sahuc i Poncio Roure, 5 apotecaris titulats pel protomklic i integrats per ordre 
superior al Col.tegi, i que són definits com a "major part del Col.legi", reunits així 
mateix a casa del uotari, tracten de les noves tarifes dels drets portals i d'una altra 
qüestió relativa també al reemplacament de I'exkrcit. 

Després d'aquestes dates ja no trobem res important referent al Col.legi com 
a tal. A aquesta epoca seguir& un temps fluctuant que no tornara a trobar camí 79 
fins I'any 1828.9 anys després, amb la creació d'un col.legi amb perspectives i V 
bptica diferents. 

Podem dir, per tant, que si hem intentat dibuixar la vida del Col.legi 
d'Apotecaris de Barcelona ha estat amb la pretensió de mostrar el seu gran pes 
específic a Catalunya durant bona part dels segles XVI, XVlI i XVIII. Perb no 
podem deixar de veure que la seva decadencia s'inicia quan és I'Administració 
espanyola la que, amb una nova mentalitat, erosiona la seva solidesa. Aiib ens 
significa que altres idees i altres boritzons tamb6 influenciaren fo rp  el desenvo- 
lupament de la farmacia catalana, passant d'una artesania acurada i eficient, fins 
on podia ambar aquesta eficiencia, a un exercici ja professional i sota nous con- 
ceptes científics i socials, fruit també de f'evolució dels temps, perb, sobre tot, 
que ens mostra queja es caminava cap a una unitat de conceptes del que havia 
de ser dins de la sanitat espanyola el paper de la farmacia amb unes altres estruc- 
tures. 
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V ista l'evolució de la legislació catalana referida a I'ordenació de les prac- 
tiques necessaries per tal d'examinar-se de mestre apotecari, és evident 
la importancia adquirida al Principat per les apotecanes de la ciutat de 

Barcelona per a la formació practica i tebrica dels fnturs mestres. A i b  ho conei- 
xem a travis d'una molt apreciable docmentació, gricies a la qual te& noticia 
amb bastant detall dels qui foren els fadrins apotecaris que practicaren a les apo- 
tecaries de Barcelona des del gener de 1774 h s  a 21 de febrer de 1801. 

Malgrat haver trobat un gran nombre de fadrins -840- hem de suposar que 
aquests no són la totalitat, ja que n'hi deuria haver que realitzaren les practiques 
de I'arí, tal com estava previst per les Ileis, en altres ciutats que tenien col4egi. És 
important poder treballar amb aquest material perquk confirma criteris mantin- 
guts de la importancia adquirida pels apotecaris de Barcelona per a l'ensenya- 
ment practic i tebric del seu art abans de I'establunent dels estudis oficials de 
farmacia. 

Les dades fonamentals per al nostre proposit les bem obtingut a partir de les 
actes aixecades, generalment cada any, pels cbnsols del Col.legi d'Apotecaris de 
Barcelona quan, acompanyats pel clavan del Col.legi, feien Les visites d'mspecció 
per tal de, entre altres coses, comprovar i poder asegurar la validesa dels aspi- 
rants a mestre apotecari i estendre'ls, per tant, la certificació que havien realitzat 
les practiques pertinents. 83 - 
Antecedents famitiars deis fadtins apotecans VI 

- Agrupats segons I'ofici o activitat del pare, hem pogut fer una relació numk- 
rica (vegeu annex XV). 

A la vista d'aquesta relació es comprova queel nombre més elevat d'antece- 
dents familiars correspon a 401 apotecaris. Aquesta dada, significativa, ens 
demostra que, si m b  no durant el segle XVIII, la professió d'apotecari fre- 
qüentment passava de pares a fills. 

El gmp que segueix correspon a fadrins els pares dels quals eren pagesos, en 
nombre de 92. 

Altres antecedenis, més culturitzats, conesponen a 47 metges, 27 cinirgians, 
27 negociants, 22 droguers, 7 notaris i 5 doctors en dret. Si tots eUs com a gmps 
específics són inferiors al citat gmp de pares apotecaris, en conjunt assoleixen 
una xifra superior. 

Si incluim junt amb ets antecedenis de pare apotecari els de metges, cimr- 
gians i menescals, obtindrem, aproximadament, un 56 % de tots els fadrins regis- 
trats, els antecedents familiars dels quals, d'una o altra manera, estaven directa- 
ment viuculats amb diferents aspectes de la medicina. 

Si valorem que els pares d'alguns fadrins eren droguers i d'altres candelers, i 
en estar ambdues activitats, especialment els droguers, relacionades amb el tri- 
fic de material emprat pels apotecaris, 6s possible ampliar més l'anterior percen- 
tatge Gns ambar quasi al 60 %, amb e1 que queda pales que el major percentat- 
ge correspon a antecedents propis de persones coueixedores de les activitais 
&diques, manipniació i trafic de medicaments. 



Imporrdncia del col4egi d'apotecaris de Barcelona 
en I'dmbit del principat 

En els antecedents familiars s6n representats una serie d'oficis que poden 
senyaiar-nos un cert desig de millorarnent o bé que existien aitres raons per dei- 
xar l'ofki familiar. Si el que interessava era adquirir uns coneixements que fessin 
pressuposar a I'interessat la possibiitat d'un millorarnent econbmic o simple- 
ment un canvi d'ofici sense cap motivació específica valorable en aquest cas que 
ens interesa, pot quedar condicionat en alguns casos a la determinació de si el 
fadrí era o no el primogknit. De totes rnaneres, I'aíiuencia d'individus amb ante- 
cedents familiars artesanals, no relacionats amb la medicina, no 6s molt marca. 
da ja que 6s tan sols d'un 7 %, aproximadament, sobre el total. Pel que fa a altres 
activitats socialment inferiors, hem d'assenyalar especiaiment I'antecedent de 
jomaler, els fiUs dels quals, suposem, aspiraven a millorar tant socialment com 
econbrnica. 

Els individus amb antecedents propis de la pagesia assoleixen el nombre de 
92 i 6s molt probable que aixb tingui la seva justificació. A Catatunya, a partir del 
1720 la proporció de terres conreades no havia deixat de créixer, iniciant-se des- 
prés de la guerra de Successió una recuperació deis efectes soferts pel Principat. 

Aquests fets es posen en evidencia quan l'any 1774 Sistemes i Feliu esctibia 
que "los ratatanes son de suyo laboriosos e inchdos  a toda suerte de trabajos, 
y Uevadns de esta incünaaon adelantan incemtemeute la agr¡nifhua abriendo 
los terrenos que parecen más eriales y basta los montes más escabroros" (1) 

El ConseU Municipal de la Bisbal informava al Consell Reial dient que la 
preocupació primordial del Principat era "la abundancia de trigo y vino para el 
nahual sustento del bombre, rompiendo por esto tantos montes y bsfiendu ¿un 
sudor y arte que produzcan higo las peñas". 

En aitres zones aixb també es posa en evidencia. A Lleida es deia que "fa 
mucbednmbre de gente hace experimentar falta de terreno para los que quieren 
apücarse a labra* viéndose obligados los industriosos y aplicados a romper 
basta los más duros peñascos y a eutresaear jugo de los más secos arenales". 

La repoblaciú i explotació de platges a la Selva, l'assecament d'estanys a 
I'Empordh, l'extensió de wnreus al Girones, Camp de Tarragoua, Reus i VaUs, 
eis esforqos dels treballadors agricoles del Valles, emprenedors i sense massa 
recursos, l'augment de plantacions, inclús en detriment de la ramadena del Bages 
i d'altres zones, aixi com l'explotació de les planes del Segre i de I'Ebre, recupe- 
ració dels horts abandonats i el cultiu dels erms de I'Urgell, tot ens assenyala que 
cap regi6 de Catalunya escapa a la renovació agsícola del segie XVIII. 

No obstant aixb, aquesta recuperació de terrenys 6s desordenada i anarquica 
en molts aspectes. En determinades zones, com Olol i Vic, el progrés en el wn- 
reu havia estat menor, ja que les possibilitats d'homes i de diuers foren aplicades 
a altres coses que no a la recuperació d'enals. 

1 - Vilsr, e,Catalunya dins d'Espaoya moderna. (Barceloaz, 1986) vol.lII,C63 pp; 194. 
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L'esperanqa del catali en la feina, si d'una banda ens mostra una dedicació a 
aquest dur trebaU que canviava l'agricultura catalana, no impedia que en altres 
Uocs una iniciativa particular, recolzada per una millor economia particular, 
impulsés iniciatives destinades a empreses de regadiu. En aquestes empreses, 
durant la primera meitat del segle XVIII, hi trobem homes d'oficis liberals: mer- 
caders, cerers, notans, apotecaris, etc. -aquest últim cas es donava amb J.Cava, 
apotecari de Balaguer- malgrat que durant la segona meitat d'aquest segle els 
que predominen s6n els grans comerciants i persones d'elevada categona social 
(2). 

Sota un altre aspecte, aquesta evolució del camp catala mostra que les pro- 
fessions liberals de la capital barcelonina exercien una forta atracció sobre la 
pagesia catalana, la qual, en no estar exempta de dificultats, procurava el des- 
placament dels seus fills cap a Barcelona, de la mateixa manera que els francesas 
del Migdia es desplaqaven a Paris. De vegades, joves &aquella nacionalitat ana- 
ven també a Barcelona, encara que aquests no procedien del camp i 6s probable 
que fos el prestigi dels apotecaris barcelonins el que els atragués. 

AqueUa evolució que en més gran escala provoca, en part, el creixement 
demogrkfic de joves a Barcelona i que compnmeix les generacions madures entre 
ells i les generacions de vells (3) ens explica, rednit a escala menor i circumscrit 
al cas particular dels fadrins d'apotecari que practicaven I'art a les apotecaries 85 
barcelonines, l'apreciable índex dels provinents de la pagesia catalana (vegeu VI 
annexos XVI i XVII). 

A I'annex XVII detallem, junt al nombre total, el nombre corresponent a 
cada comarca de fadrins amb antecedents de la pagesia i el seu percentatge en 
funci6 del nombre de fadrins procedents de la comarca. 

Els percentatges més elevats, d'un 52 a un 16 %, corresponen a les comar- 
ques de la VaU &Aran, Garrigues, Ribera, Segrii, Urgell, Tarragones, Alt Urgell, 
Conca de Barberk, la Selva, Berguedi i Valles Occidental, i els més baixos a les 
comarques del Vallks Oriental, Garrotxa, Baga, Maresme i Barcelones. 

Pero 6s dificil adaptar el fet total a la possible influencia que tingut5 I'ingr6s 
d'elements més joves al Col.legi d'Apotecans de Barcelona, ja que si hem de 
tenir en wmpte que els apotecaris que, passada la primera meitat del segle 
XVIII, pretenien donar noves orientacions formatives als nous apotecaris esta- 
ven imbults i regits per una mentalitat gremial acusada i, per tant, voiien adaptar 
aquelles noves onentacions sense massa vanacions i sense sortu-se de les seves 
estructures clissiques corporatives, en canvi els joves es trobaven en una &poca, 
ja l'últim quart del segle, en que les seves inquietuds haurien &adaptar-se millor 
a les noves orientacions que després apartanen del Col.legi la formaci6 dels apo- 
tecaris, ja que era aproximadament una decada el que separava els uns dels 
altres. Així i tot, encara que influenciats per aquella mentalitat, no ens mostren 

2 - Id.;277. 
3 - Id.; 632. 
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I'existkncia d'un desig de canvi radical en I'estmctura col.legial, malgrat que s'ob- 
serva que, f6ra mera coincidencia o no, durant aquesta segona meitat del segle 
XVIII algunes de les apotecaries barcelonines de major tributaci6 industrial esta- 
ven en mans d'apotecaris que no eren naturals de Barcelona (vegeu taula 1). 

Nom 

Josep Ca l~a  Rabassa 
Jaume Carbonell Serra 
Pere Fina Femisola 
Joan Gorgui Ametller 
Gaieta Mamigat Miret 
Joan Sabater Ferrer 
Genis Xammar 

Naturals de 

Calella 
Matar6 
Olot 
Granollers 
Vilafranca del Penedes 
Gandesa 
L'Ametlla 

Aquest fet, sense tenir cap valor determinatiu absolut, ens mou a reflexionar 
sobre si algun dels esquitxos de la corrent que arrossega homes de les comarques 
catalanes cap a la capital per tal de fer practiques d'apotecari es plasmaren amb 

86 - més gran farsa cap a i'aspecte mes comercial de la professib, mentre que alguns 
VI dels ja barcelonins, tal vegada mil101 coneguda aquesta fase i vistes les seves pos- 

sibilitats, s'inclinaren cap a un sentit mis cientííic de l'art d'apotecari. 



ELS APOTECARIS BARCELONINS 
EN EL CADASTRE PERSONAL 



D esprés de 1'11 de setembre, conquerida Barcelona per les tropes fetipis- 
tes, és constituida, com a brgan de govemament del Pnncipat, la Junta 

Superior de Govem i Justicia, presidida per Josep Patiíío. 
El decret de Nova Planta de 16 de gener de 1716 va estar encaminat a sot- 

metre al país mitjanpnt funcionaris de nomenament reial. Perb els legisladors 
borbbnics, malgrat el desig de castellanitzar el poble catala, valorant la persona- 
litat social, poiítica i histbrica de Catalunya, no adoptaren fórmules d'unifonna- 
tiizacid del Primcipat sin6 que adoptaren un sentit reformista, malgrat la seva 
plena consciencia de vencedors i del carkcter repressiu de la reforma portada a 
teme. 

Instaurat així un rkgim particular i diferent, ]a que sabien que les institucions 
casteiianes no funcionaven amb massa garanties, aqnest rigim va estar constituit 
per la potestat suprema del capitk general de I'exkrcit i Principat de Catalunya, 
delegat del Govern central i maxima autoritat política del país, w m  a poder mili- 
tar, i per la Reial Audiknciaamb funcions de govern i judicials, poder, per tant, 
civil. 

El capitk general i la Reial Audiencia constitulen el Reial Awrd com a 
snprem brgan de govern encarregat d'assenyalar les línies polítiques del país, 
perb, entre altres institucions més especifiques, per posar en manta I'organitza- 
ci6 administrativa existia la superintendencia de justicia, policia, hisenda i exir- 89 
cit de Catalunya com a organisme de caracter polític introduft també pel decret 
de Nova Planta. Les seves atribucions estaven sotmeses a un funcionari de carkc- 
ter tecnic que era el superintendent. Les atribucions relatives a hisenda i militars 
d'aquest superintendent assoliren gran importAncia en ser I'encarregat d'admi- 
nistrar els diversos impostos, creant-se entre eUs el del cadastre, que gravava les 
terres i els rendiments personals de la indústria i el comerG (1). 

Pel ~adastre'~ersonal és possible coniixer la ubicació de les apotecaries esta- 
blertes a Barcelona durant el periode comprés entre 1716 i 1808. 

Cal, perb, tenir en compte que la infomació fiscal subministrada pel cadas- 
tre, exceptuant-ne els seus comenpments, en el transcurs dels anys resulta par- 
cial i err6nia. També va estar snbjecte a nombrases anomalies, wnseqükncia de 
I'immovilisme de la burocracia administrativa que va portar com a conseqükncia 
una dqgradaciópaulatina dels tributs i,per tant, dels ingressosque havien de pro- 
duir-se a benefici del tresor. Hem d'afegir tamb6 que de la cotització del cadas- 
tre n'estigueren exempts els qni tenien pnvilegi d'hidalguia i després ets 
empleats o drrecs de I'administració, farniliars de la Inquisició, etc. (2). 

Foren pocs els apotecaris barcelonins exempts d'aquesta cotització, entre ells 
I'apotecaria dels Salvador, que deixa de citar-se al cadastre després d'algun temps 

"Cuad. Hist. Econ. Cal." XViI (197 
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de la seva aplicació, a diferencia d'altres apotecatis que, tot i estant exempts d'a- 
questa obligació fiscal, figuren en les respectives relacions cadastrals anuals. 

Malgrat aquesta manca de fidelitat fiscal mostrada pel cadastre personal, no 
deixa de ser-nos útil ja que amb les seves relacions hem pogut confeccionar un 
quadre que ens ofereix, partint del nom de I'apotecari, la data d'ingrés en el 
Col4egi d'Apotecaris, ubicació de Papotecaria, període durant el qual l'apoteca- 
ria va perthnyer a un o altre apotecan, edat dels mateixos, data de defunció, 
parentius, successions, trasllat, etc., de vegades, vilid per coneixer I'autentica 
situació ewnbmica de Yapotecana en els casos en que s'assenyala aquesta com a 
dolenta (vegeu annex XVIII). 

El valor que podem donar a I'exposició clarificada de les dades procedents 
del cadastre és. dins d'una hiobtesi de treball. donar uunts de rewlzament oer 
poder veure, mitjanqaut estudis acurats i minuciosos, la major o menor importin- 
cia que podia haver existit entre els mestres apotecaris barcelonins en les seves 
apoiecanes i també establir possibles relacioni i lligams posteriors en I'exercici 
de I'art d'apotecari. 

Agrupaeiuns d'apoteeans en eiutats catalanes 
Si a Barcelona, perla seva importancia, s'aprecia una major maduresa i pre- 

90 visió pel que fa a les disposicions que havien de garantir I'art de curar, encara que 

VI1 
- 

Barcelona donava moltes vegades la pauta amb els seus wstums i experiencia, 
veiem que en altres ciutats catalanes tampoc qnedava abandonat aquest terreny. 

Girona 
A Girona, fundada la "Confrana dels Deu Mil Mirtirs de Sant Cosme i Saut 

Dami& de Metges, Apotecaris i Barbers" el 10 de setembre de 1366, i sancionats 
els seus estatuts el 28 d'octubre de 1379per f'lnfant Joan, s'establia -segons el cri- 
ten de diversos histonadors- e1 Col4egi d'Apotecans de Girona. En les seves 
ordinacions fundacionals, donades pels jurats de la ciutat i concedides 1'1 de 
setembre de 1488, s'hi pot apreciar clarament, a final d'aquest període escollit 
per nosaltres, la influencia de f'articulat i disposicions vigents en el Col4egi 
d'Apotecaris de Barcelona, destacant-se el referent a les inspeccions d'apoteca- 
ries i als e x h e n s  d'apotecans. Les ordinacions de 1488 eren revalidades el 1510 
i el 1599. 

La importancia de Barcelona es comprova quan I'any 1571, degut a la wn- 
fiscació d'un material medicinal -"sang de dragon- per part del Col.legi barcelo- 
ní, els apotecaris d'aquesta ciutat escrigueren als cbnsols del Col.legi gironí. En 
la carta de wntestació del Col4egi gjroni es diu que eUs estaven desitjosos de ser- 
vir al Co14egi barceloni "com a germans menors" (3). 

3 - Jordi, R., Control de substancias medicinales par el Colegio de Boticarios de Barcelona en el siglo 
XVI (1531-1574). XXVIIl ciclo-nino 1982-1983. Federañán Farmacéutica, 7.4.1983,32+12 pp 
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Lleida 
A la ciutat de Lleida, si be sembla ser que la unió existent entre cerers espe- 

ciers i apotecaris subsistia pels interessos econbmia, corporatius i polítics fins 
mitjan segle XV, no 6s fins el 14 de juny de 1510 que tenim la seguretat de I'e- 
xistkncia d'un col4egi d'apotecaris. De totes maneres, és probable que els apote- 
caris de Lleida estiguessin units pels voltants de I'any 1370 ja que I'lnfant Joan 
dictava sentencia contra Guillem Ferran, antic mostassaf de Lleida, i a favor de 
deu apotecans, els quals actuaren col4ectivament (4). 

Tarragona 
A Tarragona no 6s fins el 1582 que trobem que la "Confraria dels 

Benaventurats Sts. Cosme i Damii dels Magnifics Doctors Metges, Apothecaris 
y Cimrgians" és reconeguda i protegida per les autoritats municipals i, amb el 
vist-i-plau de Felip 11, t i  cura de la salut pública ( 3 ,  no assolint pero la categoria 
de col.legi fins el 31 de juny de 1599, concedida pel mateix Felip (6). 

Ignasi Agustí, síndic de la Confraria de Sant Cosme i Saut Damii, sol.licita- 
va l'auy 1599 el reconeixement d'un col.legi de metges, cimrgians i apotecaris. 
Entre les seves missions, aquest tindria cura dels eximens dels aspirants, malgrat 
que alguns tinguessin privilegi concedit pel protomedic, asseguraria que I'aprovi- 
sionament de les apotecaries fos correcte i així mateix tindria cura d'inspeccionar 
les apotecaries juntament amb els priors del cot,legi, un metge, un apotecari i un 
cirurgii, la qual cosa ens mostra, pero, que el grau d'independencia dels apote- 
cans barcelonins era superior i més avanpt que el dels tarragonins. Tamb6 el 
col4egi assegurava el cobrament dels deutes de medicines adquirits pels pacients 
amb els apotecaris. 

Tnrtosa 
A Tortosa, l'any 1564, Felip 11, per reial privilegi, concedia unes ordinacions 

que, juntament amb les que posteriorment concedí el 1695 el municipi de 
Tortosa, serviren per al bon govern i bon rkgim del Col.legi de Metges, 
Apotecaris i Cimrgians de Tortosa, sota l'advocació dels Sauts Cosme i Damii. 

Transcorreguda bona part del segle XVIII, el 1776, vist que aquelles ordina- 
cions resultaven insuficients per acabar amb determinades anomalies i abusos 
que es feien, i en benefici dels ciutadans de Tortosa, els integrants del col4egi 
sol.licitaven la modificació de les existenrs, la seva actualització i, al mateix 
temps, les redactaveu en castelli. 

Aquestes ordinacions sol.licitades constaven de 19 punts i demanaven que el 
col,legi £os integrat per 12 metges, 6 cirurgians i 6 apotecaris, sense admetre cap 
augment en el seu nombre. 

4 -  A.C.A.,C.rt780;f.95. 
S - Serres Sena, E., Las Cofradías de los Sanlos &me y Dami6n de Médicos y Famacéutim de 

Tanasona. "Circ. Ftca." (1950) 76-79,44:50. 



Els apotecarb barcelonins en el cadoSrre personal 

Seguint la tradició, el col.legi continuatia sota I'advocació dels Sants Cosme i 
Damia i tots els anys, el dia de la festa dels sants, s'elegMen els tres priors, un per 
a cada facultat, els quals haurien de wmplir el seu &rrec obligatbriament, no 
podent ser reelegits fins passats 3 anys. 

Es demanava tamb6 que els priors del col.legi visiressin les apotecaries i les 
tendes dels cerers, droguers o sucrers cada 2 anys, bavent de destruir i eliminar 
aquelis matenals que trobessin en males condicions. 

El col4egi estava facultat per reunir-se i resoldre les seves qüestions i aug- 
mentar el seu prestigi. Era obligatbria I'assistkncia dels col,legiats, fora d'una jus- 
tificació raonada. 

Ni metges ni cirurgians ni apotecaris podien establir-se a la ciutat si no havien 
estat examinats pels priors. Els apotecaris havien de presentar certificat d'baver 
realitzat practiques durant 4 anys a I'apotecana de qualsevol col4egiat i, aixi 
mateix, tots els qui aspiressin a ser membres del col.legi havien d'acreditar Ili- 
natge net i tenir hona fama de vida i costums. Els priors eren els qui havien de 
valorar la donimentació que per ingressar al col4egi havien de presentar els aspi- 
rants. 

Pel que fa als exhens ,  tant tebrics com practics, els noms dels examinadors 
havien de ser extrets de la bossa que contenia els noms de tots els wl.legiats. Els 
examinadors havien de dedicar un quart d'hora a preguntar a I'aspirant, podent 
ser també aquest interrogat per qualsevol dels priors, i es demanava que les des- 
peses d'examen fossin establertes a raó de 20 lliures de plata pels fills o gendres 
de col4egiats i de 40 pels qui no reunissin aquesta condició familiar, xifres que 
venien incrementades per les despeses d'admissió al col4egi. 

Uexamen era públic i en presincia de tots els col4egiats reunits, bavent de 
decidir tots els assistents, mitjancant vot secret, si i'examinat era o no era apte. 
En cas de paritat de vots era el corregidor, o batlle major, el qui havia de decidir. 
Si I'examinat no era considerat apte, tan sols podia aspirar a dos examens mes. 

Si els aspirants eren més d'un, sempre teuien preferencia, cas de ser conside 
rats tots aptes, els fitls o gendres dels col4egiats i entre aquests la preferencia era 
pel de major edat, en cada a s .  

Mort un col4egiat apotecari o cirurgia deixant dona i fills o filles, fa vídua 
podia conservar I'apotecaria o tenda oberta fins que aquells prenguessin estat i 
la vídua continués sent-bo. 

Estava sol,licitat que ni els fadrins apotecaris ni els fadrins cirurgians pogues- 
sin exercir el respectiu art a Sapotecaria o tenda sense la presencia de mestre 
apotecari o cirurgii nomenat pel col4egi. 

El wblegi havia de tenir una arca per conservar els cabdals i els documents 
del col4egi. Aquesta arca havia de ser de quatre panys, les claus dels quals les tin- 
drien el clavan i els tres priors. Elegit el clavan, aquest havia de presentar els 
seus comptes i els respectius documents acreditatius als priors, després d'haver 
jurat aquests els seus carrecs, quedant expressats els comptes en el llibre del 
col,legi que estava sota custodia del secretari. 
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Donat e1 cas que algun ciutadk de Tortosa desitges la taxació dels honoraris 
professionals de metges, apotecaris i cimrgians, la taxació hauria de ser feta pels 
priors del wl.legi. 

Aquestes ordinacions sol~licitades prohibien que metges, cirurgians i apote- 
caris exercissin a les afores de la ciutat sense estar col.legiats. En el darrer capí- 
tol s'estabiia que cada any, quan els priors comencessin a exercir el seu carrec, el 
secretari del col4egi hauria de llegir aqukstes ordinacions per tal d'evitar que 
alguns d'ells n'al4eguessin desconeixement. 

En línies generals, podem dir que aquests estatuts que havien estat demanats 
per la Reial Audikncia a Madrid el 7 de mar$ de 1776, ereu conseqükncia de les 
renovacions d'ordinacions de col4egis i altres agrupacions que reunien, ]a fos 
units o separats, a metges, apotecaris, cirurgians, cerers, etc. i que es registra 
quasi en totes les localitats que tenien aquest tipus d'associacions i que, variant 
per deswmptat les dates, es registren durant el segle XVIII i en alguns casos molt 
després de la guerra de Successió. 

Com a exemple, podem dir que el Col.legi d'Apotecaris de Barcelona traduia 
les seves ordinacions al castella el 1762 i que en el cas de Tortosa aquesta Ira- 
ducció es produla el 1776, quedant pendents d'informe el 7 de mar$ de 1777. Com 
que no hem trobat fins el present més documentació referida a aquesta sol.lici- 

93 tud pendent dels informes respectius de I'Ajuntament de Tortosa i de la Reial - 
Audiencia, no coneixem la definitiva resolució que ens indiqui si van ser o no VI1 
acceptats o van ser modificats en algun punt els estatuts sol.licitats. 

Molts dels aspectes que ens ofereixen els estatuts del Col.legi de Tortosa 
segueixen una línia similar a la de les agrupacions d'altres ciutats, és a dir, el nor- 
mal proteccionisme, molt accentuat, de caracter professional i econbmic, enca- 
minat a la conservació d'un "numems clausus", una continuitat en I'exercici de 
I'art per part de les mateixes famílies, un manteniment del privilegi de continul- 
tat a les vídues, un respecte a la taxació d'honoraris i tarifes pels cbnsols i priors 
en cas de litigis, una marcada area d'influkncia al voltant de les ciutats que tenien 
collegi i una clara delimitació d'krees de funcions per tal d'evitar int~sismes 
pejudicials per als col.legiats, en primer iloc, i per als ciutadaus de les seves 
poblacions, en segon lloc. 

Vic 
A Vic és wneguda l'existkncia d'una molt antiga confraria formada per met- 

ges, apotecaris, cirurgians, droguers i candelers (7), renovada el 13 de julio1 de 
1591, i que i'any 1599 obtenia novament estatuts amb el vist-i-plau de Felip 11. El 
29 d'octuhre de 1703 obtenia el títol de Co14egi i per voluntat reial el 30 de juny 
de 1759 es dividia en diitintes agmpacions prbpies de cada art. 

7 - Sena. F.. La pequeaa historia de la Cofradía de San Cosrne y San Damiin. "Ausa" (Vic, 1965) LI, 
181:19t. 
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No coneixem exactament l'origen del Col4egi d'Apotecaris de Mallorca. La 
fegislació col4egial fenna es troba l'any 1482. Més tard, el 1537, Carles 1 conce- 
dia privilegi de 6 capítols iguals als vigents del Col4egi de Barcelona i que es van 
fer extensins a Mallorca. Les ordinacions donades el 1546 i les de 1553, juntament 
amb les de 1581, les disposicions de 1594,1624,1631,1683 i bando1 de 1724, ana- 
ren completant i'ordenació dels apotecaris mallorquins. 

El gremi wnegut com "Noble art de apothecans, speciers, sucrers i cande- 
lers" subsistí fins l'any 1584, passant a ser aquest any exclusivament d'apotecaris, 
conegut aleshores com "Uart i Col4egi dels honorables i discrets Apothecaris 
Confrana de las Tres Maries". 

Altres punts referits als apotecaris mallorquins, així com la influencia barce- 
lonina, es pot venre més endavant en tractar d'un plct entre els apotecaris i dro- 
guers mallorquins, 

El que portem dit sobre els antics col.legis d'apotecaris catalans ens fa veure 
que s'instaura una forta tradició i així és com algunes d'aquestes antigues ordi- 
nacions, exceptuant-ne el cas dels metges i cimrgians, han anat, lbgicament, 
desapareixent per l'evolució de la societat. Perb el privilegi de limitació en el 
nombre de farmicies, el dret de les vídnes de farma&utics a continuar mantenint 
els sens establiments, les tarifacions de medicaments elaborats pels farmac&ntics, 
encara que amb petites variacions, continuen en vigor. ens mostra que, 95 
encara en pie segle XX, predomina fortament el caracter gremial en les associa- VII 
cions o col4egis de farma&ntics pel que fa a oficines de farmacia i a dispensacid 
de medicaments. 1 molts dels aspectes socials que ofereixen els actnals col4egis 
continuen influenciats per aquelles nonnes comunes. 

Perb cal dir també que dnrant l'últim quart del segle XX les fortes pressions 
econbmiqnes, polítiques i socials d'un tipus de medicina generalitzat, wstós i 
desumanitzat apunta a una possible desintegració paulatina dels col.legis, similar 
ai que succeí a final del segle XVIII i principi del XIX (10). 

10 - Nomb al acudir 8 les hemeroteques i Uegir la premsa diaria i la premsa senitkna dels danen 10 
anys. 
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EL SEU PODER A CATALUNYA 
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E n una altra ocasió ]a apuntarem com a bipbtesi de treball la utilitat d'un 
estudi en profunditat de les arrels comunes que podien tenir les legisla- 

cions sanitiries particnlars dels distints temtoris peninsulars (1) i, dmtre d'elles, 
les prbpies dels apotecaris i els seus antecessors. 

Per tal d'ambar a l'objectiu que perseguim i procurant guardar fidelitat a 
aquel1 criten, creiem necessari exposar els antecedents legislatius que conside- 
rem fonamentals per entendre l'evolució que més endavant conduina a la cons- 
titució del Tribunal de Protomedicat com a organització administrativa de con- 
trol de la sanitat a tot el temtori espanyol, teniot en compte preferentment els 
antecedents de la Corona d'Aragó i de Catalunya, perb tambe de Valencia pel 
seu interes aclaraton. 

Pel que fa a metges, apotecaris i especiers, Jaume 1 ordenava per a Valencia 
que "Wmgnn metge no reeha, o alcuna q sia greument malalt, o malait en cura. 
Si doochs primerament lo malalt no haura presa penitencia" (2), la qual cosa ens 
recorda el "Código de las 7 Partidas" (3). 

Diu Cignoli que per a Aragó i Catalunya les primeres ordres les donava 
Jaume el Conqueridor I'any 1272, i eren confirmades per les Corts de Moncó de 
1283 i 1376 i les de Cernera de 1359. També, segons Pla, va ser Jaume 1 en el 
regne catalano-aragones i també en tot el terntori iberic, el primer monarca que 
es planteja el problema de regular la funció sanitaria establint el chrrec d'oficial 99 
ordinari o examinador regi l'any 1272 (4). VI11 

No hem de deixar de banda, perb, que per tal de facilitar I'estudi, Jaume ator- 
ga que tot clergue "o altre hom josque francament, e sens tot s e m  e trihut tener 
studi de gramatica e de totes altres arts, o de Ssiea, e de dret c id ,  e canonich en 
tot loch per tota la ciutat", referint-se a Valencia. Nosaltres valorem en gran 
manera que a Catalunya Alfons 1 el Lliberal, a les Corts de Monqó, promulgués 
l'any 1289 que 

"ltem ordenam e statutubkn que algu savi en dret, no usen algnna cori, de 
inqnisicions, ni de advoracions ne de jutjamenst, entre sera examinat per 
los prohomes de qninqkn loch, ensemps ab los altres savis en dret, e 
aqueKs qui seran ekts, juren que se hauraae feelment en adsncacions e 
en aMres coses en poder del veguer o del hatUe e deis dits prohomes 
daqnell lncb" 

i també el promulgat en cap(to1 XVIII: 
"Item nrdenam e statuhim que allb matex se faqa en los metges e cirur. 
gians" (5).  

1 - Jordi, R., Consideraciones sobre la iegislaci6n sanitaria peninsular. Bases para un estudio hist6rico 
mmparativo orientado al control de medicamentos. 'Cire.Ftea." (1969) 223.213:237. 

2 - Fuero de Valencia; f.248. 
3 . 1" Psnida, Título IV, Lei XVI11. 
4 .  Pla, I.M., Pnmeras Ordinaeiones de la FarmaUa gerundense. "Farmacia Medirerr6nea" (Palma de 

Mallorca, mayo 1962) vol.lV, 511:524. 
5 - Roca. J.M., La Medicina en temps del Rey Mani. (Barcelona. 1919) 190 pp.; 114. 



Consideracions sobre antecedenls legislatius previs a la creació del 
Mbunal del protomedicar. El seu poder a Caralunyo 

Fundant-se en el que Jaume 1 haYla ja ordenat, I'any 1329 ALfons 111, a 
Valencia, obligava a qub 

"Cascnn metge axi de tisica com de cirugia caseun any en poder del jus 
ticia en lo comencament de la adminiitracia daqneU que no reeba en cura 
alcm o alcnna qui sia grenment malalt, o nafrat. 
"Si donchs primerament lo malat, o uañat no hanra confessat sino en tal 
cas de peril de mort q la úiga fos peflosa a la donqs no sie feyta la segu- 
na visiíacio tro lo pacient haya cuofessat". 

La Iegislació donada per Alfonsfou copiosa i determinativa. Tambe el mateix 
any ordenava per Valencia per a fisics examinadors (6). 

No oblidava el legislador la manera com havien de ser fetes les receptes (l), 
sense negligir aspectes importants com el dedicat als brevatges malbfics (8). 

El mateix any, el mateix monarca obligava als cimrgians (9) i limiiava I'exer- 
cici incontrolat de la medicina per part dels barbers (10) i I'any 1329 concedia pn- 
vilegi a especiers o apotecaris perqub examinessin a qui desitgés exercir la pro- 
fessió al regne de Valbncia. 

- 
6 - "Manan, e stsbün q ~ d  justicia e k  j w a b  wcnn any lo  tercer jan, nos de Nadd eligen dos Ssichsde 

auctoitst: los N& $en easminndors de l o b  los metges de Rsils qui ~eueUmeo1 vtigueien per 
anaimr en ts riulai. e en les *es del reene. e aoudl aue habaren suffident. o Que ~bneovs baja " .  . . . . 
nhids an de Tsies. $3 meds im pcr yuslrr vnys os -di pntnil48 roba1 p m r t k i  In dits un. r en 
alw mnnem no) sis rebul. E "m la dila e~mmios~i" e tifeoda d a m  48 PI)PUI en pcns p r r w  
cuna de reo nombatimdordel, la l u i p  pea sis do Innirl, e lu te* dels Uniwni lsl  del lorh. 
E la te$ del scuspdor, e sol$ 1s dila pena psrtidora segons que dossus slnin flyih no psrtiOp en los 
splnris dels spothecans, e que xo junn a u n  any lendema de Ninou, per lo  qupl s p n e n t  pm- 
meten. eisien teneuts de lahar IemomdameoL lasalad dek anotbocp"s amanlewue vezadesnosrra . .. 
yv~st io  c ii alrwi riskh muro en IP dit. p e a ,  p s p r  no le pom sis @tal del llorb per tu,tempr 
Pelr quila cxiiririi \'i>iJrnaia qur "Los metgoa qui am u e n  de ruies. o du cirurgia ,¡en oramioaa 
e aqnelk yui aran tmbab suffirientes iomanguen en lo  affi&e los alhes no amen sob proa de cm1 
aun;. dor partidorsaogoas que desus". 

7 - "Metges sai &l& caol O m @ m  les receptes que dielama hejen s di& en m n m c  dedsrst lo  nom 
de lps b e h e  de ler albes coses medicinal8 en Uuinom Comae &s. E sai mateix ha¡= ndecla. 
rar lor namr del p o mo,urs de k> diter c m ,  e manera que fi pula r l amoo t  ente~dw pui la p u l  
popular, F qualqucrontms~o fam pach pei prn*cmruns vegpda de" m o m b a ~ s d o h d ~ l ~  qudshsja 
Is nir( IB te* pan u la Ierw 1s uniirniI.1 del Uocú e 1s ter@ lo uruosdor" 

8 - Prahibia a "Alcuns fembm no us de medicinu, ne dar beuratges sob peos dc mmi la vida awtsm, 
mns pnrro pe- de Wsnb  p&, n le8 qveb empero no donen 4- beuralge". 

9 - "Tnt ON& que Hnga &un oahat en poder sin ltengut de dir ab s~gnnen t  sens a l m  ssld quan- 
tesese vevades mo~est nosemsil nalrsl es foro de smoib o so". ~~~ . - ~ ~ - ~ ~  . 

10 - 'rap bsrbei no ur de medicina, u de cirurgis: Si diinrh, ao rem cuminvl prr los e ~ m i n s d u n  dek 
metgn c dona1 per snmeionl E si ~onr lur rraminrcio. r l i n r i a  no mara pach, p r  pena tarrm 
vepda que eontrafd ~nquanta nombatins dar, dels quals hajs 1s tei$a pa* 1s coa  la te* ps* la 
univemital del lorh,e la te* lo acusador". 



Segons el Fur IV de 1329, donat per Alfons, els examinadors deis metges 
quedaven definits de la segiient manera: 

"Que la Justicia, y los Jurados cada año al tercer dia antes de Navidad, 
elijan dos risicns de autoridad, los c d e s  seran Examinadores de todos 
los médicos de Física, que nuevamente vengan para practicar en la ciudad 
y en ias vüia del Reino". 

i el que fos trobat suficient i hagués, com a mínim, "oido Aríe de Fiiea, o 
Medicina por cuatro &os en Estudio General* £os rebut a practicar I'art i sinó 
que no fos rebut (11). 

Pere IV, i'any 1342, establia a Valencia un concepte &tic de bon compliment 
(12) determinant el 1351, a Perpinya, ordres severes regulant el mercat de medi- 
cines (23). 

- 
11 - Folch Andieu, R., La farmacia retrospectiva en Valencia. V Centenario de la hrndación del M.I. 

Colegio de Farmac6utieas de Valencia. (Valencia. 1941) 36 pp.; 19. 
12 - "sd S~ppl¡&nk n i d o -  prnhoni h o d % U .  

"Item con sosonsisu nou mvis ndvorau metws e drsoers aseun l o v  deien iunr ee ooder d d  ius- 

corrodon vinyouolonq e &p. Cancordal &a Plau d sonyor Rey". 
13 - Jaque I'expentncia bavin mostrat: '"q per malas coofedions c mdmonts ,  Is qual eam impedtis, 

av&%e matit i~ de m o b  speíisyres se esdeve las mddtlas son allongadas, e mort ennva se seguek 
avegildes, pcrm volents donar remey a aques(es cosas o d i a ,  e stablis, q lo Veguer, o BatUe de ras 
evns CiutPI. o Wa. ab CoseU e raseotirnanol dels Consellers. o Padsris o J m h  o ConsU de sane- 
Ila Ciuhl. h a  ole*,ian ~ a n i n  ao) hi prohomrn~ un dri  qunlr iie icnmder, o lo ahm F~AC,; lo 
anm rpeciajio. qui hejnn cura de wgonrirr, o inquirir *i 10, a&. c al tm mediremcnts medir¡. 
oals, e confeetionak, e dlrpsc~~&s, gui al offid de speciayre se pertsnye, e sien ho~ns, e abtes, o Ioyal 
mont segona ques peitsny es rove fe%e si deunas no be, ni leydmeot trob~lsn esser feks s aquc 
Ilss d e ~ d e  al Veguer, o Bdle, o altre Offiellu sl offiei del qwl las cesas desus dila8 se es@&, 
goi sobre agueyas com fara e excquesrp,~ q le di- tres psrsonm ti ronaellanqsnyedi~qladitas 
t m  pemonns dmenys una vegadn en la sehaaon las ddns rosa regenere< e en e e m  sie teguti e si 
sobre lo preu de Ins dilas ases, entre los specisym, s los ropndors eotem sen, baja estar a di$ e 
arbitre de lss dilas Im porsonas, los di* dels qu&, a ~rb i tdqpe i i~ t io  la eidinariexequoxa, bsala. 
n de las qusls tres porsonss per lur beh& haredor por la Univenitat de la ffiutal, o Vds, en la gual 
elets sera sis pagaf, e q las diw tres personas, m q las diles msas use, sspment, e bomrnstge en 
poder del odmari fec sie te* per WM del% qusls premelm,q on hs ditm c m  se bsors le& 
menl,e be, Isqvnl Conrtitutioduran totsehenl voleho ale primera Cort General de Cstbalunya". 



Consideracions sobre antecedena legislatius previs a la creacid del 
tribunal del pmtomedtcat. El seu poder a Calalunya 

A les Corts de Cewera de 1359 (14) i a les de Mon@ de 1363, el matek 
monarca legislava donant forqa a les professions mediques (15). 

L'any 1370 els wnsellers de Barcelona ordenaven que cap metge usis de 
medicina ni de cirurgia sense haver-se examinat i que cap especier o altra perso- 
na vengues realgar ni altres coses vennoses, les quals havien de guardar sota clau, 
i que cap especier goses tenir herba de ballesta (16). 

El 3 de marc de 1372, per manament del veguer de Barcelona i del Valles, 
Dalmau de Mur, el municipi reafirma i amplia pel que fa a metziues. La legisla- 
ci6 6s seriosa. Cap especie[, ni la seva muller, ni cap missatger, ni cap mercader o 
altra persona de qualsevol estamento wndició podia vendre metzines ni herba 
de baUesta (17) ja que aquesta servia per emmetzinar les fletxes, "viratons" i 
"quadreiis". 

- 
14. El rnateui monarca disoosava auc: "ConSmants eB%Xe lo moilolen la dila ron de Munlsó fol. ose . . 

mmenw Ilem ordeasm s slstbuim, PC E 8qneU wsdinl, B<Bthuim que 04 úsvi endml en les 6". 
tats, vifes, ne encaro sltns loclu, no piue advar, oe ofüd de jntge o de ssessor regir, si 
tos1 los V Ubres o rd iod  de dml civil no ha: O sldemenys, los libros ardUuuis de dmt rsnónlch. E 
que aqoells nldearenys hsja hoits p r  da& anys en slndipncral, de la q d  rosa pei sagramenl, sia 
teomt fer fe. E srometeix en los melw d e  de o W i  volem eJaer observe& Snul auc bast souell. 

0 

102 en paersl midi prr <m nn)s raiil wlement bawr hoit". 

Vlll 
- 

lj "L a 1- riut,r e sile, de pirpm)& & e n w a  r de puiprd4 c de iilefraais del psilad9,. rom en 
aqumpter <is copia de rsiir en dret dwlsmnl la coostiN<.ió p r  nos Iels en la mn de ceneni qui 
&menp CaContumsiil enraie, eC  SWuhim e arde- que nogd m'¡, qui dodor o sprovsl no sin, 
ofüd de assesor, deiutpe o de sdvorsl, daauisvanl roeU o omodm no e& o Dresumesre si donehs 

. . 
&cb any  rn shldi grnml, dmt ranBnir bagu hoit o dtil. E per das M& de le& diter r i u m  o rilw 
si dm ni h s u d  o almpn~s hu, m pr-ris del di1 ofürisl elnminst reia aproril k' puM quur toUi 

encsnegam que segom llarbono rondenda h di& erPmUlpci6 e spprobaeió kcen. E e n m  laver 
devaot aqoeik exmnitndom, sia teogul de fer te que envem di*, dmms sella pmtis hsge 106 las Ili- 
bres ordimris dsaudl dret lo ouul ha& hait. E si  lo r o n d  ver s l d  sed aWai savi ouUes case . . . - 
dmwr difa no fa3 o rompüd de 101, lor di& oñke p r  dos so)* ipw jure s i r  priva1 e pena de L 
morabaüw dor oommen), eoromgue. E 4 0  m l e k  <ola Im ditcs p.es, si. abronet en lo\ met. 
gescb-derrideíuim4 enlosqnal~enrpwbsbnd~~quEUPppr bos mysengeaerai studi haver 
&diste hoit las übm ordUlaris de la sdencla do medecine. Los johens erapor6 e se& melee$ 
hsgen essorermimats pf m- de lur ley o seda, s i  elgJ ni hauA 13mper& bu metge rhrisfta &S- 

tal en la e m e n  de aouelis e melws de aaueila lev o se& no havena haeeot eksu eraminals oor 

D ~ I S  de Calalunya). 
16 - A.H.M.B., fndex Ord. 1477;f.lSS-156. 
17 - A.H.M.B.. Cndes 1312. 

S'especificeva que aquesis no s'atrevissin ni de dia ni de nit, manifestament o amagada. veadre o 
donar a ningú realgar ni res vennós, si no ho feien a metges o a altres personcs "qnb hsguessc~ 
memester per ho en medidna ab que la pmooe q d  ha rendrs en Iliura<$ sie e baje a mr prsonl 
con ho meú6 en l a  dita medicine. E q d  m n l d ~ d  sens 101s me& s48 genjat". 
1 tnmbe que tot espmier o memder que tin&s llavono endavanl realgar o aftres coses verinois o 
que tinyessin ved, ealia que ho tingues tancat amb clau, "a toire avinentesa que done, oe &lgp non 
pme vendro nedona ra ih  sino sisi wm di1 esagons IeordUlsaó damuat dita,sob bsn de D soli- 
do pei q m  regada quemnirafsee". no podent (ampoc lenir lliurernent "hefin de bailests". 



L'any 1373, per una a ida  del veguer, es disposava que cap especier ni altra 
persona tingues la dita herba de ballesta o de ckrvol ( la ) ,  encara que, de fet, a k b  
venia a refermar i a ampliar, w m  ja hem dit, les primeres ordinacions donades 
per als especiers de Barcelona el 1370. 

El 3 d'agost de 1378, per als cerers, botiguers i apotecans de Petpinyh, el rei 
Pere regulantzava les seves relacions i el 8 d'octubre del mateix any legislava per 
a apotecans, botiguers i cerers de Barcelona el pertinent sobre el Monestir de les 
Penedides. El 15 de mar(: de 1391 el rei Joan articulava la Confrana dels 
Apotecans, de Saragossa, i el 1395 es preveia similarment pel municipi el legislat 
per Pere IV Sany 1351 (19). 

El 1403, Martí 1 promulgava per a Valencia que els examinadors dels metges 
elegits segons "forma de fur" no rebessin cap salari ni de servei per examinar 
alguns metges de fisica, o de cirurgia, o barbers, ni d'examinació d'especiers (20), 
regulant també aquest any I'exercici d'especiers i apotecaris (21). La qual cosa 
s'assegurava quan es disposava que cada any la justícia civil de la ciutat de 
Valkncia, el segon dia de gener, "de consell dels dos exarnioadom dels rnetges", 
havien d'escollir dos especiers dels aprovats, els quals senen per tot l'any visita- 
dors de totes les medicines, xarops, purgues i wnfeccions que els especiers o apo- 
tecans de la dita ciutat tinguessin o venguessin, havent de fer la visita 6 wps I'any, 

103 junt amb el mostassaf, per tal de reconeier els matenals per fer medicines (22). - 
A i b  era ratificat per Don Joan, lloctinent del re¡ Alfons, l'any 1446, sent orde- Vlii 
nat el 1595 per Felip 11 a les Corts de Monq6 que els visitadors examinados d'a- 
potecanes fossin designats pel col.legi, la qual cosa es va wmplir fins Sagregació 
al Protomediat de Castella (23). 

18 - "he hD& de oeguns alba natm demes qui siea de la dita erbe enarbadas a dahre cosa vrrúlosp 
entuxqedm E qui conha <ara que perde lo puny sens teta me&'. 

19 - Comense. L.. La farmacia en cl siclo XIV (Barcelona. 18971 119 m.: 105-115. - ,  . - ~ ~ . . . ~ .  
20. Si aYf no ho fan, serao penats amb 10 morabatins per quantes vegades ho lessin. de la qual pena 

rebr& l'acusador la tercera part i les dues altres pans secan aplicades "a oostis & c h .  
Mes noticies sobre els apotecaris valeneians es poden trabar a: Valverde, 1.L.- Llopis, A,, Estudio 
sobre los heros y privilefiios del antiguo mle~iio de apotecarios de Valencia. (Granada. 1979) 114 DD. 

. " 
stPt examina4 r i~trubat auiüdent a fer IR ditn rnw per Im rramin~dars del$ mrIg4 o per dor 
apothccari* o spffiWS q d  rawn un) deuen -sor elels en Is dila riutrt  E ri dru qui no =ni apro,at 
per los dessus di6 usara de f a  les dites medicines, o de vendre aqoelles en Is dita dvtnt per qaan- 
tesqoe vpgildea conlrafara sin enconegut en 1. mor. do< parridola segons en lo p-drnt for es wn. 
tenpul". 

22 - "E si babaten aualsaue exawvs slterali e no hona ne drientea. e medecines. e rodwiions oei 

b a m  adra onwmeguda en p o s  de en1 sols. E los dits vehedola sien t k g l i  jum any eo 
poder del dit JostiUs mm eleli seran que fsran les cosos en lo present foi wntengudes, e enhe aqlles 
sr hsuran be, Mmeat,dPigentment e msa. E lo dit regonesimeot se bra w Is ciutst de Xalivs, e 
nlesreatsdel ditregne per sguelles pmnes queper los jwnli demsdeaquelhx  hi Eran depu- 
tsts". 

23 - Falch Andreu, R., La Famaeia retrospectiva en Valencia. op.cit.: 26 



Comidemeiom sobre antecedena legislatius previs a la crearió del 
m'bunal del prorornedicat. El seu poder a Catalunya 

Si a les Corts de Valencia de I'any 1417 -27 d'abril- en el fur 22 es tractava de 
I'examen dels metges, I'any 1418 Alfons 111 establia normes referides a la venda 
de verins mortals, com arsknic, argent viu sublimat o d'altres (24). 

També el 1419 el rei Alfons disposava, quant a receptes, que cada metge, aixi 
fisic com c i~ rg ih ,  pogués ordenar les medicines en cl llenguatge que entengués 
I'especier que les haguLs de fer, no contradient qualsevol furo ordinaci6 feta en 
contra (25). 

El 1421, a Morviedro, el rei ALfons confirmava el dispost pel seu antecesor 
el 1329, aplicant-ho, pero, als cirurgians (26). 

La legislació a Catalunya va fent cami i aki  els anys 1433 i 1435 6s el munici- 
pi el que aporta noves disposicions, i si Joan, floctinent del rei Alfons, ordenava 
a Valencia el 1446 

"q los furs dels alts reys Namfos e en Marti parlants de metges e speciers 
juxta lurs feries, a tenors sien obse~ats ,  revoeant qnaisevol privüegi, o 
privilegis atorgats en contrari", 

també aquest any el municipi de Barcelona regula com havien de ser elegits els 
cbnsols del Col.legi d'Apotecans, el reconeixement dels obradors, anys de prhc- 
tiques previs a I'exercici i com havien de ser jutjades les medicines. 

El 26 de juny de 1451 es disposava que, d'aquella data endavant, a cap "spe. 
de r  e altres psna de qualsevuUa stamet o qditio" ti fos permes, directament o 

VI11 indirecta, fer, vendre, comprar, Ilen~ar o introduir a la ciutat, de dia o de nit, 
"fochs grecbs vetts" ni d'altres qualsevols sota la pena de 50 dies de presó i de 8 
xurriacades a les reixes de la "eort dl batlle sens alguna gratia". De la multa se'n 
fanen 3 parts, una per a ?oficial que f'executés, una altra peral denunciant i la 
tercera per a les obres de les murailes de Barcelona (27). 

24 - "Siea reeuts o Ilium<s e lesgoots que mes tome bsursn pec celta apnIbofsns, o speeiem ChresoPos: 
$8 qusls pr la i jumts de fa outal, vifa oUor del regne, e p a l o s  venedors de la dila srt sera aroma- 
nnt, o permes.WUbimt a tetese q~dsevol  altres de la dila- ealrresexwtat agueiirds rmals sera 
roma& e p e r n o  de *@odre, don&, o UIum alnio ver¡ s persona nlgooa mta pena a casc i  contrs. 
fshoal u w n a  vemda ese lo  roatrsri fpra de r inatmta morsbstiae Pmvehim enrara aue te*. e " .  
qurl \r ial  hspn  a ienii aqudb al* yu& wra romrnvl hen guarda1 de pu, huoa. e I m e  leorrdum. 
u que ponunaheal cU\ u squrllr qw por rlh pnncipalmem rpguao lor l u n  obrados tan rolamenl 
tos puree ven& o liunu; e s i  lo  contrari are fe1 ~ o e l  senyor del di1 obrador de spolhew& a spe. 
eierin, encoingacn penade 50 morabstins qpauidora la di& pensenriscnndeis ditsrnroslesdnes 
psds n nos e Is teqa al aecumdor". 

25 - "Si 10 di1 meme sera resues1 oue les diles medicina e oesos droueUes deimolsnat e de rlsrai. ose . . . . . . . . 
sis lrogulrplnnsr,o ddervrnqueUa sh . o ~ p ~ < i ~ o n r y u e l l a  millur manera que u el1 rcrs po*ibkU. 

26 . 'La cb~minafM de magra dr que p r l r n  los his primer r vgun Rubrica de notgrí del m) Nmlm 
t w v i  nulire. vokm qurs ,tenga nrirurlppni. t naxi que en la rwminario deh iiniiqims In queb 
deneletsseeonr 10- detdit primer E aquellsnbtw eraMnndon metgsfsrea e~smioseiódefa 
di* ó*&. 

27 - A.H.M.B., Ord. 1445-1458: t65 



Ramon Jordi i Gonzhlez 

El 1456, entre altres coses, els consellers prohibien a qualsevol fisic graduat 
que exercis si previament no havia mantingut una conversacid o acord amb els 
metges de la ciutat i, a més a més, deia que s'abstinguessin d'obrir apotecaria 
aquells que no haguessin fet els 8 anys de practiques, que s'abstinguessin de mol- 
dre especies, si no ho feien en morter de coure, i de fabricar neules, si no eren 
especiers amb botiga oberta a Barcelona. 

El 30 d'octubre i 3 de novembre de 1459,17 de setembre de 1470 i 9 d'agost 
de 1473 s6n dates en que es palesa l'interks del municipi pels assumptes relacio- 
na& amb apotecaris, anys aquests ja molt propers a la data en que el rei Catotic, 
Ferran, intentara concretar definitivament una legislacid de tipus unitan que se 
substanciaria més tard en el Tribunal del Protomedicat, no impedint perb aixb 
que durant anys postenors al 1477 -1481,1487, etc: el municipi barceloni conti- 
n u é ~  regulant alguns aspectes relacionats amb l'art dels apotecaris. 

Comeotaris referits a Cataluoya i a Castella 
Si ja hem vist les disposicions promulgades pels monarques catalans des de 

1272 i que s'inctinaven a I'estructuraci6 de la medicina, tamb6 s'anava confor- 
mant I'art dels apotecaris. El 1433 a Barcelona la Iegiilació per regular l'activitat 
dels especiers promulgada pel Consell de Cent ja havia pres una forma sblida- 
ment estructurada, perb quan el 1445 novament eren donades noves ordinacions 105 - 
s'hi pot veure una estructura que interesa molt concretament l'exercici de la V ~ R  
farmacia com a tal, especialment la constitucid del col.legi de Barcelona. Per tant, 
tan sols ens referirem, i a títol comparatiu com ja s'ba dit, a aquells aspectes 
tocant a una vigilancia que des de 1477 els Reis Catblics també pretenien estruc- 
turar de manera més amptia pera tois els seus regnes. 

Així, a les ordinacions donades pels conseilers el 27 de novembre de 1433, 
referides als especiers i al control de la qualitat de medicaments, ja és conegut 
que 4 prohoms: un metge, un droguer i dos especiers, cada 3 mesos havien de visi- 
tar, juntament amb el mostassaf, tots els xarops simples i compostos, aixi com tots 
aquells medicaments en poder d'especiers, mercaden i botiguers de Barcelona, 
els quals, de no estar en condicions, havien de ser Ilenqats i destruits. Aixb era 
molt similar al que havia ordenat Pere, el 1351, quan decretava que 3 individus: 
un mercader, un metge i un apotecari, vigilessin la bona qualitat de les drogues 
usades en l'ofici. També quedava prohibida la venda a la ciutat i als seus termes 
de tnaga, mitridat i de totes aquelles medicines compostes que haguessin vingut 
d'altres Ilocs, ates que aquestes havien de ser confeccionades a Barcelona, i, a 
mes, no es podien vendre si primer no eren reconegudes i aprovades pels abans 
citats 4 prohoms (28). Només els especiers amb obrador a la ciutat podien tenir i 
vendre els xarops compostos i simples, electuaris, emplastres, ungüents, olii, 

28 - Aquests quatre prohoms eren els qui havien d'exarninar els prete~dents quao aquests haguessin rea- 
litzat lOanys de practiques, lani a ciutal com lora d'ella, havent d'efectuar-se I'examen en presencia 
dels'mnsellers. 



Consideracions sobre antecedents legislatius previs a la creacid del 
tribunal delprotomedlea& El seu poder a Catalunya 

aigües destil4ades i altres medicines simples i compostes, i, sota pena de 100 sous, 
quedava prohibit a tothom tenir i vendre materials com els assenyalats, excep- 
tuant-ne les aigües de flor de taronger, de nenúfar, eufrasia i I'aiguardent. També 
era obligat que les receptes fossin escrites o dictades en romanc i, abans de ser 
confeccionades, els seus ingredients fossin reconeguts pel metge que les ordenés. 

Ja més eudavant, i segons les seves ordinacions, dos cops o, com a mínim, un 
cop l'any, havien de visitar les apotecaries de la ciutat, llenqant aquelles substan- 
cies que trobessin en males condicions. S'admetia perb que el visitat, cas de no 
trobar conforme la decisió presa, posés aquesta decisió dels visitadors en mans 
d'uns altres 3 prohoms apotecaris, en presencia del mostassaf. 

Reduits ja efs 10 anys de practiques a 8 ,5  a la capital i 3 fora d'eUa, I'examen 
era fet per 8 apotecaris col~legíats i la decisió d'aquest tribunal examinador era 
presa per vots. Quedaven Uiures de I'examen, a voluntat, aqneUs apotecans ja 
establerts a la ciutat. 

La molturació d'especies mitjanqant molins era prohibida a tota persona que 
exercís l'art. Calia fer-ho en morters de coure. 

Quedava ben clar que a cap apotecari li era permes posseir més d'una apote- 
caria, quedant a més probibit a apotecaris i especiers que posessin ueules o quel- 
com de similar ah  torrons que ells fabnquessin. D'altra banda, si bé no tenien 

106 I'exclusiva de fabricació, eren els cdnsols del Col4egi els encarregats de vigilar la 
VITI qualitat dels torrons, neules, clarea, confits, sucres, especies i tot el que en aquest 

aspecte s'incldia. 
Units encara amb els cerers, w m  en temps antenors, el Col.legi obtenia de 

Joan 11, el 1478, I'autorització de visitar, no una sola vegada sinó totes les que fos 
necessari, les botigues dels especiers o de qualsevuUa altra persona que posseís 
drogues, pero, en cas de discrepAncia en el dictamen de la qualitat, sol~licitaven 
que fossin 6 els prohoms apotecaris que judiqnessin, sent el mostassaf el poder 
executiu. També se sol4icitaven inspeccions per tal de preveure els fraus sobre la 
cera, encara que el poder del cbnsol cerer quedava limitat a les qüestions especí- 
fiques d'aqueua materia, a no ser que els cbnsols apotecaris consideressin una 
altra cosa. 

Quedava deteminat que calia fer totalment eh  8 anys de practiques neces- 
saris per obtenir el iítol(29) i com que tan sois podien ingresar en el Col4egj dos 
joves per any, amb I'excepció dels fills deis apotecans establerts a la ciutat, eren 
els propis apotecans els qui l'any 1491 demanaven al Consell de Cent que aques- 
ta ordinació fos anublada i que els que s'examinessin ja haguessin complert els 24 
anys (30). 



Romon Jordi i González 

A Monqó, el 14 de juny de 1510 (31), Ferran donava uns privilegis, a petició 
dels apotecaris de Lleida, que feien referencia a la instal.laci6 d'apotecaries, ex&- 
mens, inspeccions i arbitratges, quedant incblumes les potestats dels pabers i 
sense donar pas als oficials reials de S.M. També a Mon@, el 29 d'agost d'aquest 
mateix any Ferran revalidava i confirmava la major part de les ordinacions pro- 
mulgades pels consellers i especialment alguns extrems de les de 1459, concedint 
noves grhcies (32). Veiem clarament que i'autonomia dels apotecaris de 
Barcelona tambb es manté i no apareix enlloc citat res que pugui demostrar la 
influencia de i'estructuració que s'estava donant en el regne de Castella, ja que 
reiteradament també s'insisteix sobre la no intervenció deis oficials reials (33). 

El 17 de mar? de 1514 els cbnsols del Col4egi de Barcelona (34) demanaven 
la promulgació d'unes ordinacions que prohibissin I'exercici de la professió a 
jueus o als seus descendents, o als conversos, fet que hem trobat a Castella en la 
pragmatica de 10 de setembre de 1501, on, entre mes de 40 prohibicions, bi veiem 
que els reconciliats pel delicte d'heretgia i apostasia, ak í  com els fiUs i néts de 
cremats i wndemnats per aquest delicte, fins la segona generació per línia mas- 
culina i fins la primera per línia femenina, no podien ser apotecaris, tot i que sem- 
bla ser que no era fins el dia 10 de novembre de 1678 que els metges del rei, jun- 
tament amb el protomedic i alcaldes examinadors, manaven que no s'examines- 
sin els qui no fossin nets de sang (35). 

Sense ser abolides les ordinacions en vigor, el 28 de novembre de 1530 es dis- 
posava que el mostassaf, junt amb els cbnsols del Col.legi, reconeguessin cada 
any les apotecaries de la ciutat de Barcelona (36). D'altra banda, la prohibició de 
prestar títols quedava wberta el 29 de novembre de 1533 quan el municipi pro- 
mulgava que cap apotecan examinat podia vendre medicines a casa de cap mer- 
cader o droguer i que tan sols podria vendre-les a casa seva (37). 

Si bé durant aquesta epoca són promulgades algunes ordinacions posant 
ordre en I'ofici de cerer, que també practicaven els apotecaris, ja es preveu que, 
poca poc, aquests dos oficis s'aniran distanciant. 

En consell ordinari, el 2 de setembre de 1558 els consellen de Barcelona 
acordaven, a benefici de la cosa pública, que, endavant, la triaga, la salvia impe- 
rial i el mitndat calia que es fessin i es confeccionessin públicament, i no priva- 
dament, pels apotecaris escollits i en presencia dels consellers, dos metges físics i 
dos droguers. 

31 - Mestres Pintó, E,, Conl"buB6n al estudio bis16nco de la Eamacia y de la Higiene en U n d s  y su 
comarca. (Tesis doctoral) (Urida, 1951) 146 pp.: 69. 

32 - González SugraDes, M., op.cit.; 127. 
33- A.C.A.,C. r.3651;f.218-2%. 
34- A.H.M.B.,Ord. 15101518;f.88~. 
35 - EugenióMuDoz, M., Recopilaci6n de las Leyes Pragmiticas, Reales Decretos y Acuerdos del Real 

Protomcdieato. (Valencia, 1751); 71. 
36 - A.H.M.B.. Del. 1529.1530; f.45. 
37 - A.H.M.B.. Ord. 1530-1538; f.109. 
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El dia 28 del mateix mes, i motivat per una reclamació dels droguers, es deli- 
berava sobre la confeccid nobilis i el 5 d'octubre sobre la qüestió de la confecció 
de la triaga, p&b el consell disposava que calia atenir-se al que es va deliberar el 
2 de setembre de 1558 (38). 

D'altra banda, tenint en compte el promulgat a CasteUa, veiem que potser 
I'aspecte d'aqueila legidació és més ampli i general pel que fa a la medicina i que 
a Catalunya la Iegislació és concretada a I'aspecte particular dels apotecaris i les 
derivacions prbpies del seu ofici que porten en sí mateixes activitats de tipus 
comercial apartades de la medicina: torrons, neules, ceres, etc. Aixh sembla mos- 
trar-nos que, si bé la legislacid intentava al maxim que el públic no fos defraudat, 
I'exercici de la farmacia acollia activitats de tipus mercantil. 

Aixídoncs, podem dir que a finats del segle XV a Castelta, comparant durant 
la mateixa $oca la legislacid del per nosaltres naixent Protomedicat amb la del 
Principat, es mostren aspectes ben diferenciats (39). 

Quan Roldán (40) ens diu que "La duda en cambio se desvanece al llegar al 
año 1588 en donde Felipe ordena =que se baya siempre un Protomedico y ires 
Examinadores que por Nos s e m  nombrados=", per nosaltres el penode queda 
més reduit ja que per un document que hem trobat veiem que Da. Joana i D. 
Carles, el 19 de juny de 1524, notificaven als justicies, batlles, veguers i sots- 
veguers, i altres oficials de Catalunya, que, donat que "nuestros Protomédicos" 
deien que hi havia físics, cirurgians i apotecaris, ensalmadors, etc. que no volien 
obeir-los com a protomedics, la qual cosa representava un agravi i ofensa no tan 
sols per a eUs sin6 també per "el común de los pueblos", ja que molts dels met- 
ges i físics no eren habis per exercir els seus oficis -no es citen aquí els apoteca- 
ris- s'ordenava a tots ells que, per ra6 del bé púbtic, assistissin al protomedic i 
subtitnts, guardant sempre, perh, les constitucions del Principat (41). 

D'altra banda, es preveia i, conseqüentment, s'ordenava -molt important- 
que donat el cas que algun substitut del protomedic s'excedís en les seves fun- 
cions, se'n donés compte per procedir al castig corresponent. La pena assenyala- 
da en cas d'incompliment era de 10.000 florins. Veiem que es citen protomedics 
i substituts pero res ens fa suposar encara el funcionament d'un tribunal. 

Aquest fet ens fa sospitar, creiem que amb fonament, que el tribunal del 
Protomedicat, com a tal i sota aquesta denominació, comen@ a funcionar més 
endavant amb caracter més generalitzat, ja que cal tenir en compte els punts 
següents: 

11.- En els documents de I'arxiu de Simancas, esmentats per Roldán, no es fa 
seivir el nom de protomedic durant el pedode compres entre 1477 i 1498. 

38 - A.H.M.B., Del. 1557-1559; LlW. 108 i 110. 
39 - Jordi, R., Relaciones. op. cit.; 54-59. 
40- Roldan Guerrero, R., Los orígenes del 7nbunat del Real Piotomedicato de Castitla. "Archivos 

Iberoameticanos de Historia de la Medicina" (1960) vol.XII, 249:254. 
41 - A.C.A., C. f.3883: f.15. 
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2n.- Des del 1498 fins al 1523 no trobem cap promulgació reial d'hmbit gene- 
ral que abran per un igual a tots els regnes, ja que la donada aquest 
últim any a Valladolid té un ambit reduit per als qui es citen com a pro- 
tomhdics i examinadors: Cort i zona de 5 Ilegües, i que encara es per- 
Uonga els anys 1552,1548 i 1567. 

31.- Que I'ordre donada en el Principat per Carles i Joana el 1524 és molt 
més amplia ja que veiem a qui va dirigida i mostra que en tots els esta- 
ments de I'art de curar, i sembla ser que de manera bastant extensa, eren 
renitents a acceptar I'autoritat del protomedic, la qual cosa ens fa creu- 
re que no deuna fer gaire temps que aqnesta organització havia estat ins- 
taurada, organització nova per al Principat. 

Si certament és a partir de I'any 1523 que els protomedics comencen a inter- 
venir seriosament en el que fa referencia a la farmacia catalana, podem conside- 
rar que 6s a partir d'aquest any que es wmenqa una lenta, perb irreversible, 
modificació de les estructures sanitkries al Principat, que quedaran definitiva- 
ment apuntalades quan I'any 1585, a les corts de Monqó, Eelip estatuia i ordena- 
va, formant par1 de les constitucions de Catalunya (42), que cada any tots els con- 
sellers, pahers, jwats, cbnsols, procuradors i altres administradors de les ciutats, 
viles i altres universitats, tant del Principat com dels Comtats del Rosselló i la 
Cerdanya, podien nomenar un metge i un apotecari, ets qui, amb el protomedic 
o el seu substitut, poguessin reconeier aplegats, si volien, les apotecanes i els 
medicaments en elles existents, estant facultats per desfer-se dels que no fossin 
bons "no obstant qualsevol privilegis a dits apnthecaris, y a lur collegi concedits". 

De fet, la figura del protomedic 6s la delegació del poder en una persona 
encarregada de vetilar pel compliment de les lieis sanitAries, figura que es pot 
situar nascuda a Catalunya el segle XIII. 

Manteniment vigorós, matisat peri, pel Protnmedicat, de la b c i ó  dels coI.1egis 
d'spntecaris eatalans 

Cal tenir en compte que després de I'any 1523 (43) el municipi bavia dispost, 
sense que aixb signifiqués cap derogació de I'anterior, que el mostassaf, junt amb 
els cbnsols, visitessin cada any les apotecaries de Barcelona. El 29 de novembre 
de 1533, com a resultat d'una súplica elevada pel col.legi el dia 11, el municipi 
prohibia, per tal d'evitar una forma d'intrusisme, que els apotecaris venguessin 
medicines a casa dels droguers i mercaders. 

- 
42 - CONSTITVCIONS y altres Drets de Catalunya,~rnpilatsen vinut del Capitol de Can LXXX11, de 

las Con per la S.C. y R. Mageslat del Rey Don Phitip IV Nosire Senyor celebrades en la Ciulat de 
Barcelona any MDCIII. (Barcelona, 1704) Val.I,557 pp.; 117. 

43 - El 28 de oovernbre de 15%. 
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El fet que els pnvilegis del Col,legi obtinguts els anys 1433,1445 i 1459 fossin 
confirmats el 1510,1527 i 1585, ens indica que el Col.iegi estava vigorosament i 
sblida implantat. Per tant, el Protomedicat havia de realitzar unes funcions fora 
de la influencia de Barcelona i altres ciutats ja que el Protomedicat cobna les 
zones que els coi.iegis desatenien, tal vegada, per considerar que no eren zones 
al seu abast. 

D'baver ates aquesta qüestió el Col,legi de Barcelona, la puja del 
Protomedicat s'hauria donat també, perb 6s molt probable que el sentit de I'art 
dels apotecans hagués aleshores canviat ja que la preponderhcia constant dels 
metges sobre ets apotecaris no s'hauria vist afavorida, perque I'organització del 
Col.legi, així com la seva vigilancia, era positiva allí on es donava, a diferencia 
d'aquells llocs on no bi havia cap organització similar. Creat un buit, aquest I'om- 
plia el Protomedicat, adaptant-hi perb les seves prbpies normes. Aquestes nor- 
mes eren realment de sentit burocrktic i centralista i diferents en esperit de les 
donades pel Collegi d'Apotecaris de Barcelona per a i'exercici de I'art. Aixi 
veiem que els anys 1533,1538,1557,1591,1603,1612,1640,1654,1658 i 1667 el 
municipi va donar ordinacions per, vista la seva utilitat, afavorir al Col4egi amb 
una iurisdicció municinal. 

Si b6 Barcelona era ciutat important i estava en possessió d'una eficaq i ben 
110 estructurada organització de I'art dels apotecaris, el fet que el Protomedicat fos 

VI11 encara pobra&nt efica~ es pot comprivar quan el mesde juny de 1585 el rei 
Felip, a Mong  (44), concedia amplis i concrets pnvilegis al Col.legi d'Apotecans 
de Girona, fundat I'any 1488, i el mes de juny de 1599 al de Girona i al de 
Tarragona, així com el julio1 del mateix any al de Vic. Anys més tard, el 1704, 
Felip V encara els concedia al de Cervera, la seva fidet cintat. 

Veiem que el que li era concedit I'any 1585 al Col4egi de Girona, en línies 
generals, poca relació tenia amb possibles intervencions del Protomedicat ja que 
eren qüestions més aviat d'ordre intem -fins aleshores havien estat ordenats pels 
jurats de Girona- encara que cal ressaltar que els era concedit sens cap mena de 
reserva I'últim capítol de les peticions que demanava que cap substitut del "prot- 
hofisic de V.R. Mgdt" pogu6s recontiixer les apotecanes, tal i com succeta en el 
Col4egi de Barcelona. 

A Tarragona, el Protomedicat no era ben vist pels apotecans ja que, entre 
altres qüestions, aquests sot.licitaven que els qui havien d'exercir fossin exami- 
nats pel cot.legi que volien crear i que no fossin admesos per exercir en el Camp 
de Tarragona -zona d'influ&ncia del dit Col4egi- els titulats pel Protomedicat, 
sent a més el Col.tegi el qui devia visitar les apotecanes, destmir els matenals 
medicinals en males condicions, ak í  com executar la cancel4ació dels deutes dels 
malalts. 
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Quan el rei Felip donava el vist-i-plau i les peticions eren concedides, salva- 
va en tots els terrenys la potestat del protomkdic o de l'oficial ordinari a qui 
corresponia l'últim extrem. 

Pel que fa a la Confraria dels Sants Cosme i Damih, de Vic, de les ordimacions 
concedides I'any 1559 tan sols la corresponent a visites, que pretenia que aques- 
tes fossin fetes pels procuradors metge i apotecari, era concedida amb la reserva 
que es dirigissin al "Proíhoúsic y que el donara La forma com dita visita los 
fasse". 

A Girona com a Vic s'aprecien punts comuns amb el dispost i acceptat wmu- 
nament pet Col.legi d'Apotecaris de Barcelona. 

Anys més tard, el panorama de Cervera 6s diferent ja que encara que els pri- 
vilegis assolits ho eren 1'1 de julio1 de 1704, kpoca ja avanqada, els apotecaris de 
la ciutat acceptaven ja l'autoritat del protomedic. Quan tractaven de les visites a 
portar a teme a les apotecaries proposaven, amb gran picardia, que es fessin 
independentment de les tres que, cada 3 anys, realitzava el protomkdic, i reforca- 
ven més aquesta autoritat quan proposaven que, d'existir algun apotecari que no 
volgués ser visitat pel protomkdic, aquest no poguks tenir apotecaria oberta. 
D'altra banda, admetien l'babilitació de títols pel wl.legi i pel protomkdic i 
també que els awrds majoritaris presos pel col,legi assolissin categona d'ordina- 
cions, havent de complir-les el protomkdic. - 111 

Aquesta actitud dels apotecaris de Cervera és de gran contrast amb l'adop- VI11 
tada pels altres col4egis d'apotecaris catalans, cosa explicable ates l'acusat feli- 
pisme aila existent, especialment mostrat per la familia Corts, vinculada amb 
metges i apotecaris. 

A Lleida, les ordinacions concedides el 14 de juny de 1510 no reconeixen la 
potestat del protomkdic per a la visura de medicaments (49, encara que I'any 
1585 era admks que el protomkdic anés a les visites actuant com a obseivador, 
perb mai sol. De totes maneres, el 18 de maig de 1697, fumada la concbrdia amb 
el protomkdic Tixedas, ja s'assentava la intervenció del protomkdic pel que fa a 
les visites de les apotecaries de la ciutat de Lleida. 

A Reus, les ordinacions sol4icitades als consellers el 19 d'octubre de 1578 
eren similars a les de Tarragona. No posseim, perb, les dades suficients per dir 
quina era la seva relació amb el protomkdic, d'una manera extensa. 

A Manresa, el CoI4egi d'Artistes acceptava en els seus estatuts la constitució 
76 de les corts de 1702 i admetia l'autoritat del protomkdic w m  a persona pre- 
sent en els examens que es portessin a terme, mostrant-se en alguns punts la 
iufíukncia de Barcelona i Vic. 

L'evolució a Perpinyh no es diferenciava massa del que succeia a Catalunya, 
perb la formaciá era més ssblida. Ja en el segle XVlII e$ aspirants a apotecaris 
podien aprendre l'art en la facultat de medicina. El protomkdic era el superior 

- 
45 - Mestres Pintó, F,, Cont"buei6n. op.eit.; 69. 
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immediat dels cirurgians i apotecaris de tota la província i concedia els títols de 
mestre, rebia als nou admesos i també el jurament obligat. Si bé la seva potestat 
no incluia la ciutat de Perpinya, era valida per visitar les seves apotecaries. L'any 
1753 el tito1 de protomedic passava a ser exclusiu i propi del dega de la facultat 
de medicina (46). 

Si el 25 d'abril de 1538 Carles 1, a Barcelona, donava compte a tots els oficials 
reials. oresents i íuturs. aue: . . 

"habia concedido hacia poco a los Cónsules, administradores y tambien a 
los cofrades de la Cofradia del Colegio de Boticarios de Barcelona para . 
la consewacion de dicho Colegio" 

cert privilegi i que, com a tal, aquest era reconegut que havia estat concedit als 
interessats (47), aquest privllegi creiem que era conürmació dels de 1433,1459 i 
d'altres de 31 de novembre de 1537 donats a Mouqó. 1 és també important la 
sentencia pronunciada per Joan Fernández Manrique, marqu&s d'Aguilar, el 14 
de desembre de 1546 (48). 

Digne d'atenció és el concedit per Felip 11 I'any 1553 i que ja venia a fonnar 
part de les constitucions de Catalunya (49). 

La intenienció del Protomedicat ja és documentalment i wntinuada a grans 
zones del Pnncipat a partir de 1592, primer any del que nosaltres tenim constan- 

-!.!.?- cia de visites realitzades a les apotecaries del Principat de manera formal, perb 
VI11 aixb no és motiu perquk no se segueixiu promulgant ordinacions municipals rela- 

cionades amb els apotecaris. 
Felip V, el 1702, en la primera cort celebrada a Barcelona, establia com a part 

de les constitucions de Catalunya que el protomkdic del Pnncipat no podia ni 
devia donar cap privilegi si previament no s'havien fet 5 anys de practiques i, 
d'eiis, 2 i mig a I'apotecaria d'un apotecari de Barcelona o d'altra ciutat amb 
col.legi. Els aspirants havien de ser examinats pels respectius cbnsols amb I'as- 
sistencia del protomedic o delegat seu. En cas de no haver complert aquest requi- 
sit, tot privllegi concedit resultaria nul i sense cap valor (50). 

46 - BN R., Quelques documents inleressant I'histoire de In PhamaOe calalaoe e1 les anciens apolhicai. 
res catalaas. (Perpinya, 1932) 109 pp.: 25. 
Reeordem que pel Tractal dels Pinneus del 1659, Perpioyk, com a parl del Rossell6, passava defmi- 
tivament a Franca. 

47 - A.C.&, C. r.4196; t56. 
48 - Espiohibia a mercaden, droguen. sucrers, revenedon i allres que tingucssin o venguessincap droga 

o esp&eie faba, pebre, gingebre, elau, eanyella, safrk, biko, pblvores diverses o qualsevol ahra cosa 
simple o camposla wncernenl la medicina, triturada o canviada la seva esdncia, sin6 que els havien 
de tenir i vendre sencen. en la seva orboia forma. i tal eam eren sesons la seva naturalesa. A'¡& rea- . . 
firmava el privilegi que sobre aquesl panicular s'havia concedil al Col,leg d'Apolecaris de 
Barcelona. (vegeu: A.C.A.. Cr4247; tU8-241). 

49 - Referit a deutes de malalis a les apotecaries, esdisposava que en el temini de 2 anysaquests podieo 
ser reclama& pels apotecans acreedon. perh passat aquest lemps no es podia reclamar res. (vegeu: 
Constitulionr op.cit.: 362). 

50 - Chiailone, Q.- Mallaina, C., Historia de la Farmacia. (20 ed.) (Madrid, 1865) 963 pp.: 761. 
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D'altra banda, el protomedic, cada 3 anys, havia de fer una tarifa de preus 
deis simples i compostos adequada als temps. 

Després d'aquestes dates el més important 6s l'establiment del Tribunal del 
Protomedicat de Catalunya per cedula de 24 d'octubre de 1766. 

No obstant aixb, encara el 27 de gener de 1769, per reial provisió del consell, 
que malgrat haver-la trobat citada diverses vegades durant la nostra investigació 
no bem pogut trobar I'originai, desconeixent, per tant, el text íntegre, eren apro- 
vades unes noves ordinacions pel Col4egi. Segons els autors Chiarlone i Mallaina 
(51) aquestes ordinacions resultaren extraordiniriament limitatives per al 
Col.legi de Barcelona i motivaren diverses sol~iicituds a les autoritats del 
Principat per part deis apotecaris titulats pel Protomedicat per ingressar en la 
corporació. 

Noticies personals dels protom~dics i els sens lloctinents a Catalunya 
Com fos que els apotecaris eren consciehts que ells, els droguers i mercaders 

i els eclesiistics i militars (52) tenien medicaments en mal estat, i aixb era quel- 
com que pe judicava el seu propi ar t t  a més a la salut pública, en els privilegis de 
29 d'agost de 1510 aconseguien, com hem pogut veure, que els dnsols del 
Co1,legi i els admi~stradors fossin els únics legalment autoritzats per anar a visi- 
tar, tantes vegades com fos convenient, les botigues deis apotecans, droguers i 
mercaders o de qualsevol altra persona, i que, sense intervenció d'oficials ordi- 
naris, comissaris o delegats, ni impediments per part seva, els citats cbnsols tin- 
guessin cura de la vigilancia de la qualitat de les drogues medicinals, posessin les 
multes corresponents i procedissin a la destrucció de les que estiguessin en males 
condicions. Aquest privilegi va ser concedit per Ferran 11 i es pot dir que a par- 
tir d'aquest punt eren els propis apotecaris de Barcelona els qui quedaven com a 
responsables de la qualitat de les drogues. Perb també aquest privilegi va ser 
motiu de discussió amb els delegats reials. 

Quedant clar que els apotecaris eren els responsables del material que havien 
de manipular, no ens ha d'estranyar que a comencament de gener de 1538 els 
apotecaris barcelonins s'alarmessin perb es mautinguessin ferms en les seves 
facultats, plantant plet quan el metge Garau Boquet, delegat dels protoúsics 
reials, Arnau Scuriaso i Nicolas de Florensa, metges de Carles 1, indicaven que 
per cortesia envers ells, els dnsols dels apotecaris els avisessin per reconeixer les 
apotecanes de la ciutat ja que ells també volieu inspeccionar-les, per tal que ente- 
nien que, com a protomedics, tenien facultats per fer-ho. 

Deis reis dfAragÓ a la casa d'~ustr¡a 
Abans de parlar dels protomedics i dels seus delegats, i seguint la iínia que és 

més o menys continuada ja entrat el segle XVI, cal dir que la figura del pro- 

51 - Id. 
S2 - No mneiaem cap exemple d'aquests darren 
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tomedic ja es podia situar a Catalunya en el segle XIlI, afermant-se que, per 
voluntat reial, s'encomanava a diferents metges que actuessin contra els intrusos 
a final del segle XIV i així mateix I'any 1400 contra tots els qui no complissin el 
que estava legislat. 

Si des de Palermo el 1421 Alfons V cita a mestre Antoni Ricart com a pro- 
tomkdic general, el 1416 Ferran d'Anteqnera I'havia delegat per tal que vigilés 
I'estat de salut de determinades localitats i per comprovar si els qui exercien la 
medicina havien estat o no examinats. L'any 1417 Ricart nomenava un sotsdele- 
gat seu. Es wneix també que el conseller de 1'Estndi General de Barcelona, Me. 
Gabriel Garcia, examinava I'any 1419 i el 1413 nomenava lloctinent seu a Me. 
Bernat de Granollachs. 

També Jaume Quintana obtenia nomenament de protombdic i Salvador de 
Santa Fé el de protocimrgia. A Quintana el succeia Gaspar Pelegrí, sent Ilocti- 
nent seu Pere Artigó. Joan de Vesach era protombdic Pany 1480 i el 1465 consta 
que també ho fou Ferran d'Ayerbe, a qui seguí Joan de Ribesaltes. Ferran el 
Catblic nomenava el 1491 a Bemat de Casaldovol, sent aquest substituit per Joan 
Rodriguez de Toledo i Joan de Guadalupe, ambdós metges reials de Ferran i 
Isabel. 

Altres metges que actuaren d'examinadors, amb més o menys jurisdicció, 
foren: Pere Gavet, el 1333; Pere Ros, Bemat Riera i Pere AbeUa, el 1351; Jucef 
Avernaduch, Astruch Crespi, Berenguer Ferrés, Sanxo de Miracle, Andreu 
Ponce, Berengario Candell, Humer Cavell, Pere de Torrellas, Mestre Pomer, etc. 
(53). 

Període de la casa d5Austria 
Me. Gmer ( ? - ? ) - Cany 1533 es cita a un tal mestre Giner, a Manresa, w m  

a protofísic (54). 
Garau Boquet ( ? - ? ) - Del primer protomedic que en tenim noticies subs- 

tancial~, pel que fa al nostre interbs, és de Garau Boquct, el qual ens mostra un 
primer desig d'intemenció en la fiscalització de I'estat dels medicaments en les 
apotecaries barcelonines, fet detallat en un llibre d'actes manuscrit del Col,legi 
d'Apotecaris de Barcelona (55). No ens allargarem massa sobre la qüestió, perb 
direm que Garau Boquet, doctor en medicina, per indicació del Dr. Aman 
Escuriaso i de Nicolau de Florensa, ambdós protofísics del rei Carles 1, pretenia 
inspeccionar les apotecaries de Barcelona, la qual cosa, contraposada als privile- 
gis col~legials, motiva un plet molt cunós que guanyaren els apotecaris per 
sentencia favorable de la Reial Audiencia. 

53 - lordi. R., Relaciones. ap.cit.; 41-46 
54 - At.Barc., Llibre de la Magdalena. (manuscrir). 
55 - Id. 
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Aquests fets refents a la intervenció defs protofisics reials porta a un con- 
frontament senós en el que, amb la llei a la ma, les autoritats municipals i judi- 
cials van fer claudicar a Garau Boquet, Escunaso i Fiorensa degut, precisament, 
a qu6 la disposició que autontzana al protom&dic a compartir amb els apotecaris 
la inspecció de les apotecaries per comprovar I'estat dels medicaments no veuna 
la llum fins que Felip 11 donaria, l'any 1585, la constitució "Examen de medici- 
nas", de la queja se n'ha parlat abans. 

La pretensió de Garau Boquet mobilitza eis apotecaris, que es reuniren en 
consell general i deliberaren portar la qüestió a YAudBncia, la qual cosa donava 
lloc a I'inici d'un plet. Cactuació del Uoctinent del protomedic, Garau Boquet, no 
va ser massa ortodoxa. Una serie d'incidents ens mostren clarament un confron- 
tament dels apotecaris barcelonins amb el protomedic representant directe de 
l'autontat reial que no volia tenir en compte, o ignorava, els privilegis concedits 
pel poder reial als apotecaris barcelonins feia ja quasi 100 anys. 

Garau Boquet, abusant de la seva autoritat en sentir-se recolzat per 
Escunaso i Florensa, motiva un malestar en el Col,legi d'Apotecaris de 
Barcelona que queda pal6s durant el període comprés entre el 8 de gener i el 13 
de novembre de 1538, perb que es resolgué satisfactbriament per als apotecans 
(56). 

Enric Sola (1577-apr.1588t) - L'únic que coneixem d'aquest metge és per una 
anotació en un tros de paper trobat dintre d'un iübre que arriba a les nostres VI11 
mans, comprat en una iübreria antiquaria, on es Ilegeix "Enric Sola fnu prototí- 
sic del Pnncipat de Catalunya i dels Cnmplats del RoseUÓ i de la Cerdanya". No 
s'indica el període, perb possiblement deu ser cap a I'any 1577, fins que el subs- 
tituí Jeroni Mediona. 

Jernni Mediona (1588-1603t) - Les primeres dades onginals que hem pogut 
seguir de Mediona comencen el 28 de juny de 1588, data en que li era donat el 
nomenament. 

Jeroni Mediona, doctor en arts i medicina, en virtut del seu despatx, estava 
facultat per examinar a tots els apotecaris del Principat i dels Comtats del 
Rosselló i de la Cerdanya que encara no estiguessin col.legiats o que no tingues- 
sin cap privilegi o Ilicencia (57), podent veure i inspeccionar tota mena de medi- 

56- Sabem que el 29 de gener de 1534 Garau Boquet subscnvia un wnuacte amb els cansellen de 
Manresa com a metge de la ciutal. 
(vegeu: Rsfst Selga, J., Aspectos de la medicina en Manresa. Siglos Xlll al XVIII. 1 Conpésd'HiFt. 
de la Med. Cal.. val.1 (Hospitalet de Llobregat, 1971) 461 pp.. 91:126, 96-91, i lambk Jordi, R., 
Enfrentamientosentre el Colegio de Boticanm de Barcelona por usurpaci6n do funcionescontra los 
proiofísicos Amau Seunaso, Niwl6s Rorensa y Garau Roquet. "Circ.Fica." XL.I(1%33)219,154:166. 

57 - Aiib ens confirma que el protomedic mplia el buil dekat pels eol~legis. Pcl que fa al Rotomedical 
a Catalunya Vgeu tarnbk Valverde, J.L., Alarcón, 1.- El Pcotomedicato en Cataluña. Algunm 
aspectos sobre su eslabiechicnto y administración por el de Castilla. "Bol.Sdad.Esp.Hist.Famlmlml' 
(1979) 1117: 33:43 - Danon, J.. Protorn&dieos y Protomedieato en C a t a l ~ a .  "Dynamis" 16 (1996); 
2M.211. Zamso, A: Pmtomedicnto y boticatiosen la Barcelona delsiglo XVIII. "Dynamis" (1996) 
16: 151:171. 
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caments, els quals, de trobar-los viciosos, inútils, fraudulents o amb altres defec- 
tes, podia refusar, anul.lar o apartar de l'ús comú i també cremar-los, o fer amb 
elis el que millor li semblés. Podia fixar també el preu dels medicaments, permu- 
tar els simples i determinar efs succedanis, canviar les dosis, així com els pesos 
d'aquells, estant facultat per imposar les penes que els altres protofísics reials 
imposaven (58). 

El pnvilegi concedit per Felip 11 ambava a mans de Mediona per ordre del 
virrei Manrique de Lara i Giron, compte de Valencia, qui actuk com a virrei des 
del 1586 fins al 1590 (59). 

Interessant resulta I'actitud presa pels apotecaris de Vic contra Mediona, ja a 
final de I'any 1602. 

Bernard Pena, Joan Clavia, Jaume Font, Montserrat Bonet, Joan Prats, 
Onofre Mercer, Jeroni Mallo1 i Jaume Morlans, apotecaris, s'havien negat a 
pagar els 4 ducats dels drets de visita. &xb motiva que Mediona 1'1 d'octubre de 
1602, pocs dies després de les visites realitzades aqueU any (60), convoqués els 
apotecaris de Vic perquB anessin a casa seva, a Barcelona, per tal de respondre 
d'una denúncia que contra ells i sobre aquesta qüestió s'havia fet, donant-los 10 
dies de temps. 

És probable que d'aquesta reuni6 -que sabem que se celebra- pocs resultats 
116 prictics se'n traurien ja que Mediona pledejk perque els apotecaris de Vic no 
VI11 havien pagat els 4 ducats i perque creia que es consideraven independents i poc 

identificats amb la seva autoritat. 
El resultat de1 plet, pero, Mediona no el veuria. Mort probablement a finals 

de juny de 1603, el continuavael seu successor Gabriel Antoni Bosser. La senten- 
cia, contrkia als apotecaris de Vic, especificava pero que no s'ocasionés cap per- 
judici als apotecaris pel que havien fet, ja que tenien el dret de fer-ho. 

58 - La seva potestal comprenia a dragucn. cimrgisns, barbers, extradon de pedies de la vesícula, eai- 
aalen i a loes aquelles persones que, tan1 públicament eom en privat, tan1 homes com dones, cxer- 
cien I'an de la medicina i de la cinireia. Previ enercici de les seves orerronatives. Jeroni Mediona - .  
havia de iurar oue comolina amb tot &l aue estava faeuitat. Podia nimenai a un o m6s doctors oue. . . . . 
o'aioxd amb aquesl pn\iicg~ c bepon, Its Ccinriilucioiir Jc Cstd Lnya, IinJnrn aUI<inlJl dzrercir lo1 
el qvc cra propi Jr.1 piuiufbic lani  lei .<uii>rilr~< -6rpuerr. batllcs. sot,tr.duen i ,ot,naillci ..>m rls 
metges. apotecaris, draguers i d'altres, estaven obligats a ajudar-lo i tan1 ets ims com els ailres, sota 
pena de 3.WO florins d'or fi d'Arag6, havien d'obeir-lo i respondre de lotes les facultats enposades 
en el pnvilegi. 
(vegeu: A.C.A.. C 14741; f.33 v). 

59 - El 27 de julio1 de 1594 Mediona dirigia un manamenl a un tal Dionís Cerdh, de Ylncti, del Birbat 
d'Eha. Mediona ordenava que. dcgut al gran pejudici que podia tenir per a la cosa pública erercir 
I'art d'apateca" seme ienir ci&ncia i suficibnciai vendre ungüents,mcops i a o l t a  esaltrescosps a I'an 
concernents que no podia fer, sota pena de 1 0  ducats barcelonins. deix6s Cerda de fer d'apolecari 
en el temini de 3 dies. Tot el que tingugs referent a I'an d'apoleciiti havia de desistir de tenir-ho i de 
fer-ho, i diposilar en mans del batlle de la dila vlla fot el peninent en I'espai de temps auenydat. 
(vegcu: A.H.PB., Not. Francisco Devesa Ga1cer.h. Libro de actas de las visitas del Prolomidiea del 
Principado de Cataluña y Condados del Rosellón y la Cerdaüa. 15%). 

6U- A.H.P.B., Nol. Salvador CoU. Manual de negocios del Protom6dico del Principado de Cataluña, 
1603-las. fasc. sin: f.3 i 4. 



Segons aquesta sentencia, pronunciada el 23 de novembre de 1604, els 
esmentats apotecaris havien de pagar al protomkdic Bosser el que es devia al 
difunt Mediona, més les costes. El total era de 7 Uiures i 3 sous per cap, més 18 
Iliures, 13 sous i 8 diners, com a honoraris legítims corresponents al relator. 

Aquest cas, que I'havia portat el síndic i procurador de la Confraria de Saut 
Cosme i Sant Damia, de Vic, ens permet certes consideracions. Creiem que si els 
apotecaris de Vic es negaren a pagar els 4 ducats per apotecari era perquk la visi- 
ta fou feta pel substitut Nicol% Salell, pel notan Salvador Col1 i per I'apotecari 
Jeroni Oller, i no pel protomedic en persona. Mediona addu1a que, per estar 
malalt i per les seves múltiples ncupacions, es va trobar impossibilitat de visitar 
els apotecaris de Vic (61), situació que possiblement volgueren aprofitar els apo- 
tecaris per continuar mantenint la seva agropació professional al marge del pro- 
tomedic, segons interpretaven i d'acord amb els seus estatuts. 

Malgrat que el privilegi li atorgava a Mediona facultats per examinar a tots 
els apotecaris que no estiguessin col4egiats i per inspeccionar els medicaments de 
les seves apotecaries, la cosa resultava poc concreta ja que podem preguntar-nos 
si efectivament aquest tenia dret a visitar les apotecaries dels apotecaris awllits 
a la confraria de Vic, perque, eren aquests iudividus col4egiats o tan sols confra- 
res? 

117 A la vista de la senthcia, qui tenia raó era el protombdic Mediona. Per a - 
nosaltres, pero, Mediona no la tenia del tot. Si retrocedim al 13 de julio1 de 1599, VIn 
auan un dels ~rocuradors de la confraria. Jaume Morlans. demanava al rei Felin 
6 confinnació, ratificació i aprovació de les ordinacions de la confraria, una d'e- 
Ues afirmava que des d'aleshores el procurador metge i el procurador apotecari 
visitanen les apotecaries i les drogueries de Vic. 

Quan el rei dóna el Mst-i-plau a l'ordinació diu: 
"Plausa Magd que per ferse dites visites se acuda al Protofisieh y que eU 
donara La forma com dita visita los fasse" 

La qual cosa resulta significativa ja que si bé vol mantenir la qüestib dius la 
línia de la potestat del protomedic, establert ja d'antic, no és el suficientment 
taxativa per assenyalar, sense possible confusió, que les visites les fes el propi 
protomedic (62). 

Poques dades més tenim de Jeroni Mediona, fora de les concessions de pri- 
vilegis a diferents apotecaris. 

Joan Rafael Mok ( ? - ? ) - El trobem citat com a Iloctiuent del protomkdic 
Mediona I'any 1592. Metge natural de Girona, fou autor del "Libre de la Peste", 
dividit en 3 tractats i publicat el 1587. Deixeble de Luis Collado, seguidor aquest 
de Vesalio, fou dogmatic i defensor de les sangries (63). 

61 - A.C.A.,C. r.S230;L273 v. 
62 - A.C.A.,C. r.4879;f.lll. 
63 - Foot Sagu.5, N.,Histonade las Ciencias NaturalesaCatalu&a,del sigle IX al sigle XVIII. (Barcelona. 

1908) 256 pp.; 70. 
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Francesf Micó ( ? - ? ) - L'any 1594 es troben titols donats per el1 el 1565 i que 
no foren acceptats per posteriors visitadors. Va néiiec a Vic i'any 1528. Metge, 
botanic, apotecari i astrbieg, actua com a metge a Barcelona, probablement cap 
al 1578. Expert en botanica, herboritzh per Catalunya, Castella i Extremadura, 
particularment per la serra de Guadalupe. Classific2i Yherba morenera u oreiia 
d'os", a la qual dona el nom de "Audeula ursi Miconii". El 1576, en la seva obra 
"Alivio de sedientos" tractava de la necessitat de beure aigua freda. Aquesta 
obra fou reimpresa I'any 1792 (64). 

Gabnel Antoni Bosser (1603-1623t) - Successor de Mediona, fou nomeuat el 
30 d'agost de 1603. El seu filt, Alvar Antoni, el substituí a finals d'agost de 1623 
(65). 

No wneixem dades dels Bosser referides a les seves activitats politiques o 
d'altre tipus, fora del que es diu en l'apartat corresponent a les visites fetes 
durant finterval dels seus carrecs en actiu. 

Gabriel Antoni Bosser fou un metge de prestigi, comentarista de GaB i 
catedratic a Barcelona. També fon conseller t'any 1595 i wnseller en cap, coma 
militar, durant 1606, extrem aquest que hem pogut wmprovar en el "Diari del 
Savi ConseU de Cent". El 1620formava pari d'una junta per en&rec del Consell 
de Cent (66). 

118 - Gabriel Antoni Bosser, lloctinent del protomhdic, no s'ha de confondre amb 
VIlI l'altre del mateix nom que durant els anys 1647 i 1652 va fer diverses ambaixades 

per indicació dels consellers de la ciutat de Barcelona, especialment i'any 1651 
quan, demanats urgentment reforcos al mariscal de la Motte Hondewur per 
enfrontar-se amb el soldats de Felip IV, és citat com a militar i jurista "donsell 
elegit per los dits SIS. ConseUers" (67). 

Gabriel Antoni Bosser va perthnyer al grup de metges -Bastida, Jorda, Sala, 
etc.- que el 1596 reformaren i'enscnyament medic a Barcelona (68). 

AIvar Antoni Bosser (1623 - 165? ) - Fill de Gabriel, comencava a actuar com 
a substitnt del seu pare el 14 de julio1 de 1618. El 1640 trobem titols finnats per 
ell, perb ja com a protomhdic, ofici que veiem que comen@ a finals I'any 1623. 

El 1642 és conseller 31 en el Consell de Cent i 2n el 1647. 
Ignorem si AIvar Antoni Bosser continua com a protomhdic activament fins 

a finals de 1642, perb sospitem que per aquestes dates ja deuna estar semivacant 
el carrec perque el Dr. Alfons Simó sol.licitava la merci del tito1 de protomedic 
del Principat de Catalunya, al mateix temps que un privilegi militar. Si bé res 
d'aixb se li concedia al Dr. Sim6, és curiús veure que el Consell d'Arag6 el 29 

64 - Id.; 66 i Cllbet Camarasa, 1.- Corbella Corbelta, J., D i d o ~ a "  biogr86c de metges catalanr vol.II 
(Barcelona, 1982) 138:139. 

65 - A.H.M.B., Nnt. Antich Serval. Registre del Protomedic; f.50~. 
66 - Ferran, J.- Viaas E- de Grau, R., Datos históricos sobre las epidemias de peste ocunidas en 

Bamiona. "lnn. Municipal de Historia" (Barcelona, 1965) uol.XV, 629 pp.; 458. 
61 - Dictan del Anlich Consell Barceloni. vol.V111 i XY SbS. 
68 - Vegeu tambk Calbet Camarana, J.- Corbclla Corbelta, J., Dircionari. op.cil.; 93. 
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d'abnl de 1612 (69) informava al rei que I'ofici de protomedic que aquel1 dema- 
nava no convenia ni hi havia cap necessitat de proveir-lo de moment i que quan 
s'hagués de proveir sena per un individu de molta ciencia i practica en la facul- 
tat de medicina. Aiib no ens demostra, perb, si efectivament el carrec estava 
vacant interinament en aqueiis moments, encara que 6s possible que, d'estar-ho, 
fos per I'ofici de conseiier que tenia Bosser. Així ens ho fa sospitar quan I'infor- 
me del Conseil d'AragÓ afirma que no hi havia necessitat de proveir I'ofici. Més 
endavant aquest dubte es desvaneix quan veiem que Bosser estava en funcions i 
examinava durant el mes d'octubre de 1646, trohant-lo novament el mes de mar$ 
de 1617 quan, en aquesta data, nomenava com a procurador seu a Gabnel 
Cantón, farmacbpula de Balaguer (70). 

Joan Mareseh (1655?-1671) - D'aquest coneixem que el 22 de setembre de 
1668, actuant com a protomedic del P ~ c i p a t ,  obtenia despatx del duc d'osuna 
per ser assistit per les autontats en i'exercici de la seva tasca. D'altra banda, 
sabem que entre el1 i els apotecaris de Girona havia existit una determinada 
qüestió resolta I'any 1664 (71). 

Ciutadi Honrat de Barcelona, mestre en arts, doctor en medicina i catedra- 
tic de prima de la catedra hipocritica de la Universitat de Barcelona, també 
ocupa carrecs en el govern de Barcelona. El 1652 fou receptor de la hatitia gene- 
ral, tauler el 1659 i conseiier 11 el 1671. 

Junt amb Jacint Andreu, Joan Alós, Vileta, Fuster, Omols, Vdanera, 
Santacreu, etc. fou un afavondor de la medicina catalana (72). 

Patadi Juncar ( ? - ? ) - El trobem com a protomkdic del Pnncipat I'any 1671 
quan, el 4 de juliol, el duc de Sessa li donava ek  documents per tal que fos ates 
en la seva tasca d'inspecció. El fe<, perd, que morís I'any 1691 i el 1697 es nome- 
nés protomedic a Raimundo Monnar, ens significa que Juncar va ocupar aquest 
carrec interinament i per un curt espai de temps, degut, segurament, a la mort de 
Joan Maresch. 

Fou protomedic de I'exercit de Catalunya, la qual casa deuria facilitar I'es- 
mentada interinitat, encara que ahans de ser protomhdic de Sexercit havia estat 
metge d'artiiiena i de presons durant m& de 36 anys. 

El 10 de mar$ de 1650, per reial privilegi, va obtenir I'ofici de coper major de 
la Placa del Blat, de Barcelona (73). L'any 1670 fou conseller 31 del ConseU de 
Barcelona i el 1673 conseiier obrer, sent habilitad01 el 1676. El 29 de desembre 
de 1679 fou president de la novena d'habiiitadors, com a conseller en cap, extret 
per, a la vegada, extreure I'oidor militar de la Diputació, assolint el drrec de con- 
seller Ir de la ciutat. 
- 
69 - A.CA., Clg.290, doc.110. 
70 - A.C.A., C.va. Registro del Dr. Antoni Bosser, ProtomCdica de S.M. en el Principado de Cataluña, 

3645-1647, r.324 i Calbet Camarasa, J.- Corbetla Corbeila, J., Diccionan. opcif.; 92-93. 
71 - Mcstres Pint6, E, Contribuci6n. ap.cit.; 72. 
72 - Vegeu tamb6: Calbet Camarasa, J.- Corbelia Corbella, J.. Diccionan. op,cit. v0l.t; 114. 
73 - A.C.A..CIg.251,doc.97. 
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Rahuodo Muuoar (1671-16741) - Aquest obtingué el privilegi de I'ofici de 
protomedic del Principat de Catalunya i dels Comtats del Rosselló i de la 
Cerdanya el 12 de novemhre de 1670, i s'han pogut determinar bastant bé les 
activitats d'aquest protomedic catala anteriors a aquesta data. 

Des del 21 de desembre de 1650 fins el 22 de marq de 1688 havia presta1 ser- 
vei com a metge a I'hospital de Tarragona, arnb un sou mensual de 30 escuts. 
Després, durant 2 anys, 11 mesos i 4 dies, va prestar s e ~ e i  en el comhoi d'arti- 
llena de I'exercit de Catalunya, amh 40 escuts de sou al mes. A partir de 1662, va 
estar 5 anys, 11 mesos i 23 dies en I'exercit de Galicia, amb 6 escnts de sou al mes, 
havent estat proposat pel re¡ per a I'ofici de protomedic de I'exercit de Galisia 
que estava vacant. 

Ignorem on va estar des del 22 de mar<; de 1668 fins el 12 de novembre de 
1669,perb a partir d'aquestadata fins al seu nomenament de protomedic vaexer- 
cir com a metge als hospitals de Barcelona amb un sou de 40 escuts mensuals. 

Quan a Barcelona es van deixar de fer temporalment les insaculacions de la 
Diputació del Principat, degut a I'entrada de Joan d'Austria, en ser Monnar 
addicte a Felip IV, la seva activitat favorable al monarca li va valer ser insaculat, 
des de la primera insacnlació que es va fer, en la bossa d'oidor reial per la vegue- 
ria de Barcelona i que li corresponia per ser natural de la ciutat, ja que, havent 

120 - estat absent prestant el servei de metge en I'exercit de Galicia i desinsaculat per 
VID raó natural, quan va tomar del nord fou novament insaculat, atenent-se la seva 

súplica a S.M. 
No tan sols va assolir canecs d'ordre medic sinó que la seva activitat política 

és digna de comentar-se. 
Quan I'any 1640 va tenir Uoc la revolució dels catalans, va romandre fidel al 

rei, seivint bé i amb molta caritat i assistSncia els malalts i posant-se, sempre que 
li fou possible, en contacte amb persones afectes a la reial persona. 

Despla<;at a Montblanc, quan va estar afincat a la vila, trobant-se inwmode 
amb els francesas, actua comunicant-se amb els ministres del rei, confidents, 
generals de i'ex&rcit i amb els governadors deTortosa, Tarragona i Lleida. 

Si és cert que col.labora d'acord amb el govemador de les armes del Rosselló, 
Joan de Garay, quan el 1649 entrava a Catalunya procedent de Perpinya, no 
sabem si la seva tasca va ser massa eficaq vist el poc exit que va tenir Joan de 
Garay en la seva actuació guerrera, ja que si b6 els seus homes i el material eren 
bons, quan pretengué ocupar ala, la cr6nica guerrera ens diu (74) que aquest es 
retira melancblic i estamordit de I'esdevenidor, i aixb sense tenir en compte els 
dos trets de mosquetó que va rebre i que frenaren la seva empenta guerrera. 

Probablement I'actuació de Monnar va ser mes efica<; quan tingueren Iloc els 
aixecaments de les muntanyes de Prades, Baronia d'Entenca i Ribera d'Ebre, on 
va assistir cap a I'any 1650 amb un Bquit de gent per la facció de Falset amb el 

74 - Mclo, EM., Guerra de Cataluña. (Madnd, 1912) 346 pp.; 147. 
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batUe de Vimbodí i d'altres. És de creure que aUi el seu ofici de metge deuria dei- 
xar pas a altres accions més expeditives i contundents. 

Malgrat haver estat detingut pels francesos quan actuava d'enilaq pels vol- 
tants de Tortosa i empresonat a la presó de Santa Coloma, va fugir d'allí. 
Ambant a Tarragona, se li dona la placa de metge de I'Hospital Reial. Durant 
I'epidemia de pesta la seva tasca com a metge fou encomiable. Amb penU de la 
seva vida i malgrat haver estat contagiat, no va dekar de banda el seu semei. 

És el mateix Monnar qui ens diu que la seva actuació prop del governador de 
Tarragona fou d'utilitat per recuperar Montblanc, Prades i Siurana. De nou a 
Montblanc, després d'anibar les tropes reials a Barcelona, va estar en contacte 
amb el governador, donant-li compte dels moviments de tropes franceses quan 
invadien la Seu d'UrgeU, Solsona i muntanyes de la Cerdanya. 

Tot aquest bultit b&l.tic de Monnar va ser motiu perquk els francesos s'incau- 
tessin dels seus béns i joies, inclús mobles, la qual cosa I'obtiga a desplaqar-se a 
Barcelona per tal de viure de la seva professió (75). 

Un fet que dibuka la condició de Monnar és que després d'haver fugit de la 
presó es dirigís cap a Tarragona per ocupar un Uoc, per fidelitat al rei, en comp- 
tes d'anar a la cort a demanar ajudes, socors o aiiments, tal com altres amb menys 
motius que el1 havien fet. 

Uany 1668, quan Monnar sol~licitava a la reina regent una carta reial de reco- 
manació per als consellers de Barcelona, ho feia per ser iusaculat a les bosses, la VI11 
qual cosa, per dret, ja li pertocava com a metge natural de Barcelona que era. No 
demanava cap merck especial, ja que estava insaculat en les bosses de mostassaf, 
batlle i administrador de places, perb, ates que quan van entrar les tropes de 
Felip IV a Barcelona es van suspeudre les insaculacions, per estar semint fora de 
Catalunya, Monnar no va poder sol.licitar la seva inclusió en les bosses de clava- 
ri, ultramarina, conseller 3r, obrer, tauler, cbnsol de la Llotja i jutge 
d'apel.lacions, que eren, junt amb les altres tres, a les que el1 podia aspirar a ser 
insaculat (76). 

Veiem que aquesta petició de Monnar era informadaen el sentit de ser recor- 
dat en el moment de les insaculacions de 1669, per a 1670. Pel que fa a la carta 
reial de recomanació, bi havia inconvenients. Motius? Els ignorem en aquest cas 
concret, perb és de creure que serien les sempre irrebatibles raons d'estat. 

La situació de Mounar era realment apurada ja que, a més a més, tenia 3 filles 
solteres que mantenir. Aiib I'obligava a buscar el sistema de poder fer front a les 
seves necessitats perentbries ja que no havia pogut, pels seus desplapments 
constants al semei de I'exkrcit, reconstruir la seva casa saquejada pels francesos. 
Si a aixb hi afegim que del seu sou I'exercit encara li devia 12.698 rals, compren- 
drem les seves necessitats (77). 

- 
75 - A.c.A., e 1 ~ 2 4 6 ,  d0c.42 
76 - Id. 1&248, docl!. 
77 - Id. lg.253. doc.26. 
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Malgrat la seva crítica situació, la seva fidelitat al rei li permetia, perb, dema- 
nar l'abonament d'aqueila quantitat a parts iguals per any, i que aixd es fes des- 
pr6s de pagar als ministres i d'atendre altres merces reíais, donat que el patrimo- 
ni reial era molt minse. 

És trist veure que ni aquestes faciiitats ofertes per Monnar resultaren ateses 
rhpidament. El Consell d'Arag6 informava que el sistema no podia emprar-se ja 
que, no havent-hi a la caka militar res en efectiu, els diners havia de donar-los el 
president d'hisenda. 

Poc fou el que Monnar va gaudir del sen ofici de protomkdic. El 9 de novem- 
bre moria. Per privilegi del duc de San Germán, despatxat pels tribunals del 
Principat, es nomenava com a successor seu, interinament i fins que el chrrec fos 
donat en propietat, al seu fill Francesc. 

Francesc Momaí (1672-1674 i 1697-1717?) - El seu chrrec de protomedic, 
com ja hem vist, va ser interí des del 9 de novembre de 1672 fins al 9 de desem- 
bre de 1674, tenint les mateixes prerrogatives que el seu pare, Raimundo, i el 
recolzament que deurien concedir-li les autoritats, tot el que quedava plasmat en 
el text del privilegi (78). 

El 31 de mar? de 1674 Francesc Monnar llegia la seva oposició a la catedra 
de medicina menor, quedant benemkrit de la dita catedra. 

Malgrat que el seu cirrec com a protomt?dic fou curt, és interessant coneier 
alguns detalis de la seva vida. 

Del 6 de novembre de 1676 al 6 de juny de 1677 va servir com a metge d'hos- 
pitals, amb un sou de 25 escuts al mes, en i'exkrcit de Catalunya. 

El Dr. Joan Josep Fita i Ros, metge de cambra de S.M., protomedic de i'exkr- 
cit de Catalunya i metge de la Santa Inquisició, en una recomanació deia de 
Monnar que aquest era de tota satisfacció, liarga experiencia, estudi i Iletres. 

Novament el 28 d'octnbre de 1697 era nomenat protomkdic interí pel vinei, 
comte de la Conana (79), degut a la mort del fins aleshores titular, Dr. Cristbfol 
Tkedas. Perdem el seu rastre dnrant la rendició de Barcelona el dia 11 de setem- 
bre de 1714 (80) encara que sembla ser que després de la capitulació de 
Barcelona els seus béns foren confiscats (81). 

Jacint Andreu ( ? - ? ) - El trobem citat com a substitut del lloctinent del pro- 
tomedic Joan Alós a finals de 1674. 

Metge natural dñostalric, catedratic de Rima a la Universilat de Barcelona, 
lou autor de "Practicae Gothoianomm, procwandis humani corporis; descriptas 
juxta medicinae rationalis leges, quas posteris commendatas reliquerunt lucidora 

78 - A.C.A., C. r5920: f.182 r 
79-  A.CA.,Clg.246.dac.42. 
80 - Alberti, S., L'onze de setembre. (Barcelona, 1964) 967 pp.; 300 i 367. 
81 - Calbct Camarasa, 3.- Corbella Corbella, 1.,Diccionari. op.cit. vo1.11; 149 
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antiquitatis luminana Hippocrates, et Galenus", 1678 (I vol.). Se'n va fer una 
altra edicid el 1704, dedicant-la el seu autor a la Verge de Montserrat (82). 

Metge de cambia de Joan d'Austria, el 1663 se'l situa com a conseller 3r i 
conseuer en cap el 1694 (83). 

Joan dYAlós i Serradora (1674-1695) - Joan Alós, Ciutada Honrat de 
Barcelona, era natural de Moia. Catedratic de Prima de la Universitat de 
Barcelona, es doctora el 1675. El 19 de desembre de 1674 fou nomenat pro- 
tomedic del Principat, ocupant en propietat la placa deixada vacant per 
Raimundo Momar, interinament coberta pel seu fll Francesc, amb els mateixos 
drets, prerrogatives i sou propis dels seus antecessors. 

El nomenament d'Alós assenyala que aquest havia de donar-se a coneier a 
totes les autoritats, les quals, en cas d'incompliment del que el nomenament 
ordenava, incorrinen en la pena de 1.000 florins de multa (84). 

Les activitats polítiques d'Alós mostren alguns aspectes dignes de ser valo- 
rats i que poden ajudar-nos a c o d i e r  una mica millor la seva personalitat. 

El 29 de desembre de 1675, havent estat insaculat I'any anterior en la bossa 
de diputat reial per la seva devoció al reial sewei, feia el jurament del cirrec (85) 
davant el canceller reial del Principat i Comtats, fent-ho el dia següent davant el 
representat de i'arquebisbe i bisbe de Barcelona, el presbiter i canonge de la 
catedral de Barcelona. Ambdós juraments li feien prestar fidelitat a wnstitu- E 
cions, furs i capítols catalans, havent de respectar tamb6, sota pena d'excomunió, WI 
els privilegis eclesihsties de militar5 i persones eclesiastiques. 

Els anys 1657,1666 i 1674, Joan A16s havia estat conseuer 31, administrador 
del banc el 1671 i tauler el 1674, el 1673 ebnsol militar de la Llotja del Mar i capith 
de la companyia de mercaders de la mateixa, i el 1674 capita de la companyia de 
cimrgians i conseller de la Llotja. 

Hem de considerar també la producció científica d'Alós. A més de catedra- 
tic, fou propagador de descobriments anatbmies i de les teories d'Harvey sobre 
la circulació de la sang, teoria aquesta que no hana estat aceptada per alguns 
dels seus col.legues. 

Fou deixeble del celebre metge barceloní Joan Francesc RoseU. L'any 1664 
publid una obra sobre els "troeiscos de níora", que prologh després, el 1665, en 
una altra obra replicant les critiques del metge valencia Miquel Viar (86). 
Juniament amb Francesc Morelló, protombdic de I'armada, van prendre part en 
la defensa d'Hawey davant la critica que va fer-li Matías García (87). 
- 
82 - Bibtiogfafia Medical de Calalunya (Barcelona, 1918) Inventan primer, 478 pp.; '22 
83 - Dietari del Aotich Conall Barcelonl. XMI (1658-1667); 269 i XX (1692-1695); 213. 
84 - A.CA,  C r.5929; L250 v. 
85 - Dipulat del General de Calalunyaen cadaxun dclsUurepre~cntaas supremde la na¿6cafalana. 

responsables de la defensa de les Ileis i Ilibenas, an t  a m& els encanegas de wbnr  impostos per 
mantenir la Diputació i els propis que les Carts wneedien a l  rei Els Ires, junlament amb els tres 
6iddors. mnslituien la Diputació. 

06 - Font Sa@, N,. Historia. op.cit.; 72. 
81 - Granjel, LS.. Historia de la mediiina espanola. (Barcelona, 1962) 206 pp.; 76-T7. 
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Joan d'Alós és citat (88) com a autor del famós Antidotari de Barcelona, o 
"Pharmacopea catalana sive antidotarium restitnm", del 1686, obra aquesta que, 
errbniament, ens és citada com del 1666 (89). De ser cert, aquesta primera edi- 
ció, anterior a la del 1686, hauria estat feta abans que Alós fos protomedic. 

Ampliant les activitats d'Alós al servei del rei, ei 1667, com a wnseiier acon- 
seguia que la ciutat contribuís amb un terc d'infanteria i amb 50.000 escuts per a 
les fortificacions de la frontera. 

El 1673, w m  a capita de la companyia de mercaders, va posar en pla de 
defensa a la ciutat quan la flota francesa estava a la vista de la mateixa, la qual 
proximitat va afavorir l'atac, incendiant i enfonsant una nan que estava en el 
port. 

El 1674, sent diputat, procura la conservació del ter$ de 400 homes amb els 
quals la Generalitat servia al rei i aixi mateix va mantenir els reclutaments neces- 
saris per tal de socórrer el castell del Pertús. 

La seva activitat fou molt apreciable ja que gracies als seus desplaqaments 
per les vegueries de Cervera, Tarrega, Agramunt, Balagner i Pallars aconseguí 
formar una lleva de 1 . W  homes per, en uns moments molt crítics, fer 8 compan- 
yies per auar a les places de Puigcerda, Toses i Girona que estaven desguamides, 
quan el dnc de San Germán desistia de la seva ofensiva en el Rosselló, degut a 

124 que s'havien retirat tropes per sufocar, a Sicítia, una revoluci6 instigada pels fran- - 
VI11 cesos (90). La seva acció fou també apreciable quan, el 1675, de les hisendes con- 

fiscades, aconseguia 9.000 escuts per a la fortificació de Girona, prompta a 
aguantar el primer setge. Mb tard, el 1684, actua com a capita de la companyia 
de cirurgians quan L'amada francesa, amb un important nombre de galeres i vai- 
xeiis, estava a la vista de Roses i de Cadaqués I I'exkrcit fran&s estava sobre 
aquelles places. 

No sabem si una petició que Alós va fer per obtenir un privilegi militar pera 
el1 i per als seus descendents li seria concedida, perb coneixem que el 30 de 
setembre de 1694, des de la cort, es recomanava al Consell d'Aragó que el tin- 
guessin molt en wmpte quan es consultessin, arribat el moment, les peticions 
realitzades des de Catalunya. 

Josep Cnstbfol Turedas i Sabater (1695-1697) - No podem assegurar si el 
relleu de Joan Alós el feia directament Cristbfol Tixedas ja que aquest 6s un punt 
que no hem pogut esbrinar. Coneixem que l'any 1694 encara ocupava el drrec 
Joan Alós, perb sabem que el 8 de febrer de 1683 Francesc Morelló, ja citat, 
metge de famlia del rei en la seva reial casa de Borgonya, contemporani d'Alós 
i natural de Barcelona, demanava la futura de I'ofici de protomedic del Principat, 
petició que repetia el 8 de desembre de 1684 i novament el 1690. Aquestes tres 

88 - Folch Jou. F.. Hitorla de la farmacia. (Madrid, 196)  (Za ed.) 462 pp.; 249. 
89 - Foot Sagd, N.. Histo"a. ap.cit.; 72. 
90 - Soidevila,F.,Histbria de Catalunya. (Barcelona, 1963) vol.l,1524 pp.; 1088 
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peficions havien estat denegades, malgrat que Morelló argumentava unes dades 
que mereixen ser citades (91). 

Deia Morelló en les seves peticions que el[ havia estat molt fidel al rei Carles 
11, i no com a protomkdic de les galeres, ofici aquest que havia desemvolupat des 
del 1682, aproximadament. Com a mkrits particulars, deia tamhé haver assistit 
durant la guena de Messina a totes les batalles Iliurades, tenint cura dels malalts 
de les galeres. Aquesta actitud I'obliga, a causa dels accidents soferts, a retirar-se 
a Barcelona on, sense cap retribució, tingué cura dels malalts que estaven en els 
vaixells, per a millor servir a S.M. Quan Barcelona fou bomhardejada -es referia 
als dies 10 i 11 de julio1 de 1691?- pels vaixells francesas, la seva casa fou des- 
tm~da, la qual cosa no va impedir-li complir amb tot el que es va oferir al reial 
semei. 

Totes aquestes dades lliguen amh Tiedas. Quan el Consell d'Aragó infonna 
sohre Morelló argumenta dues qüestions d'interks. La primera diu que, donat el 
cas de concedir-li la futura de protomkdic sol,licitada, els metges de la ciutat es 
queixarien, sense descartar la infiuincia que tenien en el govem d'aquella. La 
segona exposa que si la concessió de futures era contraria a les ordres reiafs, el 
Consell recomanava a S.M. que, en cas de quedar vacant la placa sol.licitada, es 
tingués present a Tiedas per la seva suficihcia en la facultat de medicina, que 
havia estat comprovada per rigorós examen del Protomedicat de la cort, i perquk 
aquest era més digne d'ohtenir la futura de protom6dic que no pas un altre, ja 
que, a més a més, aquest havia perdut pare i oncle lluitant pel rei. 

De tot el que s'ha exposat es pot deduir que si bé l'any 1692 no hi havia 
vacant, si el 1694 Alós publicava "De corde hominis disquisitio phisiologico-anat- 
homica", a Barcelona, i si Cristbfol Tiedas ohtenia el mes de mar$ de 1695 el 
titol de protomkdic de Catalunya i Comtats del Rosselló i la Cerdanya, amb tota 
seguretat a Alós el va succeir Tixedas (E), salvant el possible curt interval de 
temps entre la mort del primer, posterior a setemhre del 1694, i la presa de pos- 
sessió de Tixedas, que tal vegada va ser coberta per algun protomedic interina- 
ment, com ja hem pogut veure en el cas de Francesc Monnar. 

Aitres dades importants sohre Cristbfol Tiedas, útils per al seu millor conei- 
xement, han estat aportades per Mestres Pintó, ressaltant aquest autor que 
Lleida declara a Tixedas el seu enemic a d m m  i així mateix incompetent per 
exercir el sen ofici en el seu temton municipal. 

Les discussions entre el Col,legi d3Apotecaris de Lleida i els pahers de la ciu- 
tat, que conduirien a la concbrdia que es finnaria el 18 de maig de 1696 entre la 
ciutat i el protomkdic, foren la defensa del privilegi donat el 14 de juny de 1510 
pel rei Ferran als apotecaris lleidatans i pel qual els majorals del col,legi, un cop 
Ibny, podien visitar les botigues dels apotecaris de la ciutat sense interferincies 
de ningú, inclosos oficials reials. D'altra banda, el protomkdic Tixedas volia exer- 
cir el seu dret referent a les visites, tal i com donen potestat als protornkdics les 
-- 
91 - A.C.A.,Plg.219,doe.M). 
42 - Mestres Pintb,F., Confribuci60. ap.01.; 71. 
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corts reials de 1585 i les potestats a el1 donades el mes de mar9 de 1695 pel rei 
Carles 11 a Madrid, motiu el qual, com reiteradament s'ha dit, era la causa dels 
confrontaments entre els col4egis d'apotecaris del Principat i els protomedics. 
Aquesta duatitat legislativa que feia que les atribucions dels protomedics, com a 
representants sanitaris del poder reial, fossin a Catalunya més acusades que les 
que gaudien els protomedics a Castella, conduí a la firma d'una concbrdia com a 
únic camí possible. 

En aquest cas de Lleida, la concbrdia firmada per la paheria de la ciutat vin- 
dria a ser semblant a la que el 1612 accepta la vila de Perpinyi i a la de 1664 de 
la ciutat de Girona (93). 

No hem pogut determinar amb certesa la relació de Tiedas amb el Cristbfol 
Tixedas que I'any 1688, sent practicant de medicina a la Universitat de 
Barcelona, publica "Verdad defendida y respuesta de Fileatro a la carta medico- 
chymica, que contra los Medicos de la Junta de la Corte, y contra todos los 
Galenicos, le escrivió el Dr. Medico-Chymico D. Juan de Cabriada", citat en la 
"Bibliografia Médica de Catalunya" amb el num. 2363 (94). 

Jaume Moün (1697-1698) - Només tenim noticia que el 31 d'agost de 1697 se 
li donava nomenament de protomedic per al reconeixement de les drogues i sim- 
ples de les apotecaries de Catalunya. Molin era metge ordinan de S.M. i de I'ar- 

126 mada i hospitals de Catalunya. - 
m Francesc Sanpera (1698-1707?) - No podem situar el protomedic Sanpera 

dintre el període de temps exade durant el qual va exercir el seu ofici. La nota 
que d'ell tenim 6s molt concreta sobre la seva existencia com a protomedic I'any 
1698, jaque era el 28 d'abril d'aquest any que la cancelleria reial li donava privi- 
legi. 

Testimonis, perb, també els tenim a partir de  la segona interinitat coberta per 
Francesc Monnar, ja mort e1 protomedic Cristbfol Tiedas, el 28 d'octubre de 
1697. La presa de possessió de Sanpera no estava molt Ilunyana. La trobem refe- 
rida el 14 de juliol de 1698. D'altra banda, també el 1698 publicava, com a pro- 
tomedic, una tarifa que revocava totes les anteriors. 

El manament de Sanpera es perllongi una mica ja que en una relació de 
títofs, els uns concedits i els altres revalidats per Creagh, protomedic del que des- 
prés parlarem, trobem un apotecan, Josep Metge, d'EI SaUent, el títol del qual, 
revalidat per Creagh, havia estat concedit per Francesc Sanpera el 23 de juliol de 
1707. Per tant, aixb ens permet assegurar que a mitjan del 1707, ja en plena gue- 
rra de Successió, Sanpera actuava coma protomedic. No teuim dades, perb, que 
ens permetin confirmar fins quan va exercir el carrec. De totes maneres, a risc 
d'equivocar-nos, sospitem que deuria ser fins els últims dies que ets catalans 
resistiren les tropes de Felip V, deixant aleshores pas a la nova serie de protome- 

93 - Lladonosa Pujol, J.. Noticia hisiáricasobre el desarrollode la medicina en Lérids. (Enda, 1974) 527 
m.; 471477. 

94 - Sobre la influZncia de la Canha medica-chymiea. vegeu també: Ldpcz Piaero, J.M.. La inlmd~cción 
de la ciencia moderna en Espaaa. (Valencia, 1%9) 1272 pp.: 101 i ss. 
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dics que regirien les qüestions de I'art de curar al Principat. Sanpera, el 1702, 
publicava una altra tarifa titulada "Tarifa, y nou redreq en los preus de las 
Medicinas, tant simples, com compostes Han de exigir los Apothecaris del pre- 
sent principat de Catalunya y Comtats de Cerdanya valedora en los any 1702, 
1703, y 1704 feta per lo Magnifich Doctor en Medicina Francesch Sanpera 
Pmtomedich perla S.C. y R. Magestad el Rey nostre Senyor, en dit Principat y 
Comtats. 1702". 

Poc temps després d'haver comenqat Sanpera les seves activitats com a pro- 
tomedic, I'any 1696, i a petició d'eU mateix, la Reial Audiencia havia pronunciat 
una executbria per tal que les apotecaries de Barcelona fossin obligadament ins- 
peccionades per Sanpera, la qual cosa, malgrat ser reiterada el 1702, no era asso- 
lida per aquest ja que quan Barcelona, posterionnent, va estar ocupada per les 
tropes de I'arxiduc Carles no s'accepta com a legal I'executbria donada pel gover- 
nador felipista en el temtori sotmes a les tropes de la casa &Austria. Aixb per 
ais apotecaris barcelonins resulta la mar de b6 per poder mantenir-se ferms en la 
defensa dels seus privilegis, evitant que Sanpera s'interíens en les visites que 
peribdicament feien els cbnsols del Col4egi a les apotecaries barcelonines. 

De totes maneres, mes tard, el 1705, la Reial Audiencia sentenciava que els 
cbnsols del Col4egi podien nomenar un metge que, assistit pel protomedic o el 
seu substitut i pels conselfers, si és que aquests volien fer acte de preshcia, visi- 127 
tés les apotecaries de la ciutat en benefici de la salut pública i que, pel que feia al VflI 
salan a rebre pel protomedic, aquest fos segons dret. La qüestió continua trobant 
I'oposició dels apotecaris perque el pmtom&dic pretenia cobrar 8 Uiures i 5 sous 
per cada visita, quantitat que era discutida pels cbnsols del Col4egi que argu- 
mentaven que el protomedic no era I'únic visitador i que si altres metges no 
cobraven les despeses produides per les visites, les despeses del protomedic per 
visitar les apotecaries de Barcelona no tenien punt de comparació amb les pro- 
duides pels despiacaments necessaris per visitar les apotecaries de fora de la ciu- 
tat. A mis, deien els apotecaris del Col.legi, ates que existia una antiga constitu- 
ci6 que disposava que les visites a les apotecaries havien de ser a chrrec de les prb- 
pies ciutats, que ells, els apotecans harcelonins, no podien admetre, per injust, 
haver de pagar-les i, per tant, havien de ser pagades amb diners del municipi. 

Per la guerra de Successió aquestes disnephncies entre el protomedic 
Sanpera i els apotecaris harcelonins s'allargaren i, encara que anys després el 
protomedic felipista Joan Higgins defensaria els maieixos interessos defensats 
per Sanpera, tampoc ho aconseguiria i la qüestió s'allargaria fins al Fmal del segle 
XVIII, la qual cosa ens confirma que, enfront el desig de que I'autoritat del pro- 
tomedic predominés per sobre de la del Col.legi d'Apotecaris de Barcelona, exis- 
tia I'oposició d'aquest que no volia renunciar a la seva autoritat, sentiment com- 
partit per altres col4egis catalans. 

No ha d'estranyar-nos que les coses quedessin indecises. Cestat del país no 
era el més adequat per assolir una tranquil,litat hurocr&tica i administrativa. 
Proclamat Felip V rei &Espanya per les corts de 1701, després de constituida la 
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Gran Alianp contra Espanya i Fransa, aquest comenpva el 1702 la guerra con- 
tra i t l ia ,  pero després del seu retorn a Madrid i ser reconegut a Viena com a rei 
d'Espanya I'arxiduc Caries, desembarcava a Lisboa el 1704 comenpnt la gnena 
a la península. Establert el setge a Barcelona el 1705 per les tropes de I'arxiduc i 
establerta en ella la cort reial austnaca, la ciutat sofriria el setge de les tropes feli- 
pistes. De totes maneres, Felip V hagué de renunciar a la conquesta de la ciutat, 
per la pressió aliada, i anar a Madrid desd'on es retira. Retorna! Felip V a 
Madrid el 1707 i instal4ada la cort, malgrat les victbries aliades de 1708 i 1709 i 
que Lluís XIV s'havia desentes de la guerra espanyola, aquesta continua. 

Cany 1710 I'arxiduc Carles conquistava Madrid, on era proelamat rei. Dos 
mesos després, Felip recuperava la ciutat i les hostilitats prosseguinen fins a la 
conquesta de Barcelona, seu de la cort de I'arxiduc, per les tropes del Borbó el 
1714. Pero, mafgrat que les tropes aliades a I'arxiduc bavien derrotat les de Felip 
V a Almenara, a partir de desembre del mateix any la guerra ja es decantaria 
favorablement pez a les seves armes. 

Immersos en aquest agitat panorama, hem de situar tota I 'est~ctura sanita- 
ria i, per tant, les visites a les apotecanes que durant els pnmers mesos de 1710 
realitzaria en una amplia zona dcl Principat de Catalunya sotmesa al rei Carles 
el protomedic del mateix, Francesc Sanpera, el qual, com a conseqü&ncia dels 

128 resultats de la guerra, restaria en una difícil situació, tal com es desprkn d'un - 
NI1 informe evacuat per la Reial Junta de Govern i de Justícia, sol.licitat el 9 de 

desembre de 1715, o sigui, després de la caiguda de Barcelona. 
Pel que fa a qüestions privades de Sanpera, sabem que aquest havia actuat, 

independentment de la seva Eunció especifica, com a procurador de Joan Nebot 
"ebiüareho Equum Hispaniensum". D'altra banda, bavia nomenat el 12 de febrer 
de 1708 un procurador per als seus propis afers. El 25 de gener de I'any següent, 
Sanpera pagava 132 lliures, 7 sous i 6 diners, com a dmput  de 460 lliures, al 
tinent coronel del regimeut d'Aragó, Gerardo Meer, en concepte de lloguer d'u- 
nes dependencies d'una casa del carrer de Basea. També la Reial Junta de 
Govern i Justicia, el 9 de desembre demanava per que i per ordre de qui s'havia 
suspes Sexercici de  la funció de Sanpera i si, d'altra banda, hi havia qui, en la seva 
absbucia, exercia lesseves fuocions. En aquest informe es deia que Sanpera havia 
estat protomedic de Catalunya per uomenament del rei Cales i que havia estat 
a la ciutat de Barcelona durant el setge, assistint a les tropes, pero que desprks 
no va saber on anar amb la seva familia. En els seus intents de continuar exercint 
el ckrrec troba tota mena d'obstacles i quan demanava les cartes confirmatones 
als ministres de la canceileria la qüestió s'allargava, quedant, per tant, I'exercici 
del seu d r rec  prohibit. Segons diu l'informe, les remuneracions de Sanpera ser- 
viren per mantenir a altres persones, citades com "apasionadas al Rey Nuestro 
Señor", principalment gent de Cernera, la qual cosa va ser útil perque sortiren 
beneficiats alguns sense arribar "a sfgúu estado desgraciado". 

Segons sembla desprendre's d'aqnest informe, malgrat la seva defectuosa i 
poc clara redacció, quan a Barcelona s'estava padant de lluitar o no contra les 
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tropes felipistes -tornem a dir que queda poc explícit- el general Rafel Nebot 
deuria recriminar a Sanpera i aquest va sortir de la ciutat i va dirigir-se a un Uoc 
que no s'especifica a t'espera del final de ia guena i amb el desig de quedar sota 
el rkgim borbbnic. 

Rafael Nebot, general de cavallena, porta la iniciativa del diputat militar en 
diverses operacions contra les ames  felipistes i per la denota soferta fou ames- 
tat per les autontats de Barcelona. Alliberat postenorment, fou enviat a Genova 
servint en I'exercit del Borbó. 

La qüestió deuria de ser certa pel que fa a Sanpera ja que el comandant de 
Mataró mantingué a Sanpera corn a protomkdic, així mateix com passa amb el 
general Bracamonte i també amb el duc de Populi amb qui resta Sanpera fins que 
les tropes manades per Rafael Nebot foren derrotades (95). 

L'informe continua dient que Sanpera queda en un estat precari de salut, 
impossibilitat de treballar en el seu ofici i mantenir-se i, per si aixb fos poc, troba 
que la seva casa a Barcelona, a més de saquejada, havia estat confiscada. 

Després de tot el relatat, t'informe demanava que, ja que t'ofici de protomk- 
dic no estava establert a les constitucions de Catalunya i que d'altra banda 
Sanpera no havia deixat de ser fidel a Felip V, es fes tot el possible per restituir- 
li el canec (%). 

Sanpera és un protomedic que ens resulta molt útil ja que, en estar interes- 129 
sat per la qüestió de les visites a les apotecaries, dona lloc a un plet que, per - 
sentencia del 22 de gener de 1705, establia que, respectant la constitució de l'any VlII 

1585, "Examen de Medicinas", que penetia nomenar un metge o apotecari que 
amb el protomedic o el seu substitut podien recon&¡¡er les apotecanes deis apo- 
tecaris barcelonins, juntament amb els consellers de la ciutat, si es que volien 
assistir-hi, inspeccionant els medicaments i rebutjant els que veiessin dofents, 
condemnava a que els cbnsols del Col4egi d'Apotecaris tinguessin paciencia i, a 
més, a qu8 es calcuiés el salan a donar al protomkdic Francesc Sanpera, sense 
que res en fos obstacle. Aquesta sentencia dona Uoc a que els apotecans, per la 
seva part, en data 26 de julio1 de 1705, discutissin peis motius abans exposats la 
qüestió del salan i el plet s'anés allargant Fms després de I'any 1723 pels dubtes 
d'ordre legal que sobre aquesta qüestió existien (97). 

De totes maneres, el contingut de les diferents al4egacions 6s il.lustratiu ja 
que ens mostra la Uuita de jurisdiccions entre el Col4egi d'Apotecans i els pro- 
tomkdics (vegeu annexos XiX i XX). 
- 
95 - És possible que el Bracamonte al que ens refenm ias Feliciano Bracamonte, gucmller partida" de 

Felip Y. 
Rostaiw Cantelmo, duc de Popolilgue va ser cnmandant suprem de les iorces felipistea al Principal, 
noble napotitk. militar no massa bnllant, es dislingi pei 1s seva fidelitat a Felip V i a la seva animad- 
veni6 contra eis atalaas, Despres del setge de Bamlona aquesl iou substituil per I'angl&s James 
FiQ-James, duc de Benvich. 

% - A.C.A., Papeles de Su Excelencia, leg.1, núm.190. 
W - Respuesla a las dudas que la Real Sala del Noble Señor Don Manuel de Taledo propuso inter infor- 

mandum en el pleito que contra los Consules del Coiegio de Boticarios de esta Ciudad sigue el 
Prothomedieo de este Principado y su substituto. 14 noviembre de 1723.18 pp. 
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Període de la Casa de BnrbÓ 
Després de la Pau de Ryswick, el 20 de setembre de 1697, eren tres els pre- 

tendents a la corona espanyola: José Fernando de Baviera, l'arxiduc Carles i 
Felip d'Anjou. 

El seu parentiu queda clar en el grafic 1 (98): 

Grafic 1 - 
Felip 111 

Anna #Austria Mana, esposa de 
l'emperador Ferran 111 

Lluis XlV 

i 
Mana Antbnia 

Gran Delii esposa de MaxiMlii 
Manuel de Baviera 

Lluís Felip Josep Fenan Jasep l Arxiduc Carles 
duc de Bormnya # ~ n i o u  de ~av ie ra  Emperador Carles 1V 

Despris d'un seguit de fets i d'intngues de les cases reials europees, Carles 11 
designava a Felip d'Anjou com a successor seu, en la confianp que el poder 
francis evitana la desmembració de l'imperi espauyol, sentant-se, perb, malgrat 
tot, les bases d'unes diversificacions que canviarien totalment l'horitzó polític de 
Catalunya. Factors no menys importants foren I'bostilitat als francesas, una 
intensificació de les discrepincies amb Castella, les relacions amb les tropes ale- 
manyes i les esquadres holandeses i augleses i un sentir dels catalans que consi- 
deraven, a distancia, a Carles 11 com el millor rei que havia tingut Espanya (99). 

- 
98 - Viceng i Vives, J., Cives. (Barcelona. 1964) (7a ed.) 287 pp.; 201. 
99 - SoMeviia, E. Hisloria. op.cit.: 1W4 i 1099. 



La forqa de les armes i les raons de la política transformanen la bistbria de 
Catalunya, perquk I'epoca de I'imperialisme descentralitzat, mis d'acord amb la 
mentalitat catalana, finalitzava amb I'ambada al poder de  Felip V. Amb aquest 
monarca s'iniciava un absolutisme centralitzat portat a les últimes conseqü&ucies 
(100). 

El somni de Castella assoliria una absoluta realitat amb l'enfonsament de 
I'autonomia dels catalans, elsquals, amb I'arribadade Felip V a Espanya,el1701, 
no podrien perpetuar els seus somnis d'autonomia. 

No s'ban de pasar per alt determinades circumstancies que també tingueren 
influencia i que partien d'uns aspectes econbmics. L'actitud adoptada pels cata- 
lans no era estranya a una manifesta preocupació per intervenir en la vida políti- 
ca espanyola, sempre, perb, adaptada a un imperi espanyol lligat a les tradicions 
federalistes i als interessos mediterranis de la casa d'Austria. No era una actitud 
separatista com la registrada l'any 1640, ja que a través de la casa d'Austria els 
catalans, especialment la burgesia urbana i la petita noblesa, consideraven via- 
bles i possibles la defensa col.lectiva d'uns interessos econbmics propis amb inde- 
pendbncia, perb, d'una Castella en decadencia (101). Malgrat tot, els resultats 
serien al revés d'aquelles previsions i desigs d'aquestes classes catalanes. 

Les conseqüencies d'ordre econbmic de la guerra de Successió quedarien, 
131 

perb, superades a partir del període 1720-1726 i especialment en I'ordre polític -- 
quan el 1725 es concloia la renúncia del pretendent Caries a favor de Felip V, VI11 
derivant-se d'aixb I'amnistia i la restituciú dels béns particulars (102). 

L'estabiitzaciú monetaria de 1726-1728 seria un pas previ per a una unifica- 
ci6 monetaria, entroncant l'economia catalana amb la de la resta d'Espanya. El 
segle XVll mostrara un aspecte no conegut a Catalunya a través de segles de la 
seva bistbria i de la seva relacio amb Castella. El seu m c i  exponent detenni- 
natiu seria el decret de Nova Planta. 

Soan Higgins (1714?-1717?), Sebastia Creagb (1717-1734) i la seva Wicuiació 
amb Fmeesc Sanpera - Malgrat els aconteixements derivats deis prolegbmens 
pels quals Catalunya decidia prendre una actitud oposada a Felip V durant els 
primers anys del segle, és probable que Sanpera fos protombdic del Principat ja 
que hem de tenir en compte que la pujada de Felip no va reportar una ruptura 
immediata amb el Principat sino que aquesta s'iniciava el mes d'octubre de 1705. 

1W -Id.; 1103. 
101 -Xlar, P., Catalunya dms I'Espanya moderna. (Barcelona. 1966) (Za ed.) vol.11, 463 pp.; 422. 
1112 -Id.: 451 i 453. 
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Trobem certes dades que resulten sospitoses i plantegen una nova situació 
que ens fa ser cautelosos ja que no posseim notes irrebatibles sobre les succes- 
sions en I'ofici de protomkdic i dates exactes d'aquests, per be que neiem pro- 
bable que Higgins fou qui succeí a Sanpera (103). 

És molt significatiu que en un informe donat per la Reial Audiencia el 17 de 
julio1 de 1721 es digui que no hi havia motiu perque no s'acomplís I'ordenat el 31 
de gener de 1719, any aquest que, com a resultat de la petició d'lgnaasi Ameller 
per ingressar en el Col4egi d'Apotecans de Barcelona, s'ordenava, sota pena de 
1.000 lbures, que l'aspirant Ameller fos examinat pei col.legi i davant la preskn- 
cia desinteressada deis metges Antoni Pla i Sanpera (104). 

Aixd ens demostra que I'any 1719 Sanpera no era protomkdic. D'haver-ho 
estat, la Reial Audihncia l'haguks citat com a tal quan indicava que podia estar 
present en I'ordenat examen d'Ameller. 

D'altra banda, sabem que Sebastik Creagh 6s definit com a s u c w o r  substi- 
tut Uoctinent d'Higgins ja el 1719 (105). També ens consta, pero, malgrat haver 
perdut la pista d'iiiggins, que aquest 6s citat com a protomkdic del Principat 
l'any 1721, com ja hem vist (106), la qual cosa ens fa mantenir la nostra sospita 
que deixaria com a immediat seu en el Principat a Sebastik Creagh a partir de 

132 1719 (1W). - 
VI11 

103 - Un escñt del 30 d'abd de 1721 que fa referencia a cem fets, comenp dienl que Jaao Higgin', era 
me- de Sa Mageatat i protom&dic del Principal, cita a Sebastia Creagh, sense especificar data, wm 
a wbstitut nomenat oer Hi~sins. Aixb era een. El 3 d'abrif de 1719 tenim noticia. a Cm& de la . - 
Relal Audirnc$a. quc Anluni Mtilinnr demanava ardr<r p i r  mar el nomcnam:nc quc Ii haia con. 
rsdit Cicagh i l  icbrrr del 1719 El Ilartinini Jri proiomCdic di1 Pnnripdi 11 haiia roncidil pcmir 
per examinar a metges, einirgians. comares i apotecañs de les vegueñes de Girona i Camprodon. 
Aquest tineot, que era Creagh, consta con a delega1 i substilut del protom+dic de S.M. 
L'any 1716 també trobem les sol~ticiluds d'alguns mctges per tal d'obtenir I'oSci de prolomedie, la 
qud cosa ens fa creure en una mena d'interinilat coberta per Higgin',. el qual substituina a Sanpera 
despres de caure Banelana I'any 1714. 
(vegeu. A.C.A., k lg.243 i A. r120; L211). 

104- A.C.A.,A.r.131;f.Z14v. 
Es veu que per una arie de raons, el 1721 aquesta admissi6 encara no s'havia praduit, la qual cosa 
oblieava a aub la Reial Audi&ncin, el 17 de iuliol d'aauest any, consider6s aue en lloc de Pla i 
S~npcia a,,iriis a I'cxrmrn rl pralomedtc n M que el <>l legi d'Apalrcanr w n r ~ 4 ,  yualre eiami. 
nrJ~rs, tal I iom <'d~dsluinaia 4 1st. i qus pi r  una n,cr g l n  legalaiai I'~*snicn iingu6s lloc da\*nl 
d'dgun ministre de la Reial Audikncia. 

105 - A.H.P.B., Registro del Protomedicato de Calaluña. 1719-1734. Miscelgnea. 
106- A.C.A.,A.Ig.239. 
1üJ - No coneirem la data exacta en que Higpins va sumir a Sanpera. És probable. pub, que fos despres 

del 1714, Eocara. afinan1 m&. wdriem admetre aue wtser 18 baixa en f e m  de Sanmra las a Dar- 
tir del 1716, si en; atenim a i'azde 39 del Decret de Wova Planta que diu: "Todos lkdemds of;eios 
que habia antes en el Principado, temporales y perpetuos y todos los comunes, no expresados en 
este mi Real Deneto, quedan suprimidos y extintos: y lo que a ellos estaba encomendado ..." 
(vegeu: Camps i Arbok, J.de, El Darel de Nova Planta. (Barcelona, 1963) 58 pp.; 57. 
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Si abans hem dit que perdem la pista d'Higgins, les escases referencies explí- 
cites que d'eli tenim s6n les citades, del 30 d'abril del 1721 i de I'any 1722, per 
Folch i Gomez-Caamaño (108) que fan referencia a Sanpera i Kggins, a part del 
que sobre aquesta mateka materia completa quelcom aquests cntens (109) i el 
coneixement que el 20 de novembre de 1729 Josef Cervi succeia Higgins com a 
protom6dic del Principat. 

El que si resulta interessant és que, a través del document de 1721, trobem 
una relació entre Sanpera i Higgins referent a potestats del seu ofici. &xí sahem 
que I'any 1698, quan la "Real Audiencia Antigua" havia promulgat executbna 
sobre les visites a les apotecanes de la ciutat, executbria revalidada el 1702, 
aquestes no es van portar a t eme  per estar ocupat el Principat per haver-se negat 
les tropes enemigues a complir la seva part de la dita executbna, només que per 
haver-la donat un altre govern. Després de restaurada, s'havia pretks reintegrar- 
se en el dret de visitar les apotecanes, pero no havia estat possihle aconseguir-ho 
(110). 

Aquesta qüestió ja venia de quan Sanpera havia intentat causa per visitar les 
apotecanes de la capital, la qual cosa no havia aconseguit ja que el Co14egi 
d'Apotecaris s'hi havia oposat. 

Més tard, I'any 1705, la Reial Audikncia sentenciava que els cbnsols del 133 
Col4egi podien designar un metge que amb I'ajut del protomedic o del seu subs- - 
titut i dels consellers, si volien anar-hi, visitessin les apotecanes de la ciutat i exe- VI11 
cutessin el que fos necessari. Quant al sou del protomedic, aquest sena segons 
dret en decret d'exoneració, perb la qüestió es va complicar novament quan el 
protomt3dic Sanpera demana 8 lliures i 5 sous per visita. 

Súpliques i contrasúpliques se succeiren i els apotecans de Barcelona argu- 
mentaven que el protomedic no assistia a les visites "como unico y principal" sin6 
coma "eonjuez" amb els conseliers i amh I'altre metge, que nomenaven a I'efec- 
te, i als quals no se'ls donava cap salan. A més, el salan que pretenia el pro- 
tomkdic era similar al que es donava quan es visitaven les apotecanes de fora de 
la capital i es consideraven ets costos dels viatges. 

Tamhé argumentaven els cbnsols que existia una constitució antiga segons la 
qual les visites de les apotecanes calia que es fessin a ckrrec de les mateixes uni- 
versitats. 

Aquests antecedents establerts pel protomedic Sanpera servien com a base 
perque el nou protomedic, Higgins, continués la qüestió per obtenir el que 
Sanpera no havia assolit. Higgins, perb, carregava bastant més les tintes (111). 

108 - Falch Jou, G.- G6mez-Clamaño, I.L. Aportaciones para la historia de la Farmacia espaóoia. 
"Famaca Mediterrdnea" (Baicelona, 1956) vol.I.395:402,397. 

109- A.C.A.,A. lg.239,~131,; t57v. 
110- A.C.A.,A.r.IO:f.l. 
11  1 - Afcgla la Islredai.,~ m6r no pel que fa ahcol lcgi>d'dpaiecan~. rcknn1 . i~  alscol Ir@saialsns.quc 

cl, EUI .<pis :~pr~$a\~cn Je qdalsciiil rnancia. Junlni tiiuls 3 moilr indiidui iyorrnl, Aquc>ia 
11 luiio la l o a  wncrriameni a "\lcdtcins, C~nirgn 1 Vol iu  ~bcgiu A C A A 110 l 1 > )  



Conrideradons sobre antecedents legislatiui previs a la creació del 
tribunal del protomedicat. El seu poder a Caralunya 

No obstant aixb, I'assumpte no prospera perqub veiem que a Sebastia Creagh, ja 
substitut d'Higgins, se l'havia instat perque continués, per justicia, el plet, i no va 
fer-ho, la qual cosa motivava que la Reial Audiencia digués que per aquest motiu 
no s'havien expedit lletres executbries per a les visites ni s'havien taxat els drets 
de visites que pretenia el protomedic (112). 

Aquest informe es donava el 1721 pero la qüestió s'eternitzi ja que encara el 
12 de desembre de 1793 la Reial Audiencia de Catalunya, seguint un escrit de I'1 
de desembre del mateix any, dirigit al regent d'aquella, informava que havent-se 
vista la camara l'expedient seguit pel tribunal del Protomedicat referent a que es 
fessin les visites a les apotecaries de la ciutat de Barcelona i altres pobles del 
Prúicipat, i tenint present el que havia dit la Real Audiencia i exposat al fiscal, 
aquesta havia acordat el dia 7 del mateix mes que s'enviés al Consell I'esmentat 
expedient, el qual era cursat en aquesta data (113). 

Sebustia Creugh - De Sebastik Creagh, metge del reial exercit del Principat 
de Catalunya, lloctinent del protomedic en el mateix i protombdic del Principat, 
sabem que des de 1719 fins el 1734 va concedir títols i revalides en el Principat i 
es coneixen activitats seves prbpies de I'ofici (114). 

No s'ha pogut determinar exactament la data del seu nomenament, encara 
que probablement sena anterior al 29 de gener de 1719 (115). La seva tasca no 

134 deuna ser fAcil i no totes les complicacions ti vindrien per qüestions merament - 
imbricades amb els Co1,legis d'Apotecaris. El 4 de novembre de 1727, la Reial 
Audiencia comunicava que el protomedic del Principat, Sebastii Creagh, es 
queixava de no haver rebut I'ajut ni I'assist&ncia del corregidor de Vic per visitar 
les drogueries, ja que aquest s'havia negat a fer-ho dient que a Vic existia un pri- 
vilegi des de feia més de cent anys, acompanyant-se I'infome amb un escrit del 
27 de novembre que donava compte a la Reial Audihcia de que, per privilegi del 
Col4egi de Metges, Cerers, Confiters i Cimrgians, les visites les farien cada 4 
mesos eis c0nsols, sense citar per a res el protomedic (116). De cara a I'efectivi- 
tat, Creagh havia demanat que se li donessin ordres perque els justícies I'assistis- 
sin en les seves visites a les apotecaries, amb el desig, perb, de que no s'origines- 
sin plets per aquest motiu, ja que es recordaven els plets del Col4egi de %c i eis 
del de Barcelona, sol,licitant a més que se li donés un despatx, similar al de 29 de 
gener de 1718, per ser assistit per les autoritats en les seves visites (117). 

112 - A.CA., A. ~131: f.57 v. 
113 - Id. rl010: f.Sm r 

Pr, s inr\dadc. sobre Htgm, i r p u  Rirca. l .  hl6Ji.w. i <tiilJinor ertranleroi de C2mnra en la 
Esp,iii Jrl jiglu.X\'lll '5ledrina 8: lli,iona" 2, cp ioi 111 (iV76) 55.1', i h  126. 

114 - A.C.A., A. r.140; f.126 v. 
115 - Id. rZO1: f.lO. 
116- Id. ~ 1 4 %  f.36. 
117 - Id. le.239. 

Pci que l a  3 ;.+e\ir pttie,d.er muli *~gii.liwiiu quc la R~.ial  A~diCnrid.cl29de m q a e  172X.mrnl- 
li,ie< ytk noera adequai conceait ir\ardrir wl li:iidlr., per Triapfi. pcyuh era inhinir i negar elr 
returui$iud8cials Qurni al dopdu. aquoi .Ii~ilc >r 11 pudlaconcidii pLr iir.pr*clics 1 cremcidr.1 
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Tambk se'ns dibuixa la Iínia d'actuació de Creagh quan cap a l'any 1719 
aquest nomenava el Dr. Antoni Matinas, de Girona, amb la pretensió d'anar 
cobnnt el Pnncipat a través d'una fiscalització per posar ordre en el cabtic estat 
sanitari que hi havia fora, i a vegades també dins, de les capitals (118). 

És molt interessant veure el que Salvador de Prats i Matas, secretan del duc 
de Berwicb, contestava al corregidor de Girona, bar6 d'huart, quan aqnest, el 31 
de julio1 de 1721, li preguntava si havia d'ajudar a Creagh en la seva tasca, el qual 
estava realitzant les visites per Girona, donant-li solucions -aquesta vegada rela- 
cionades amb els droguers- no havent-li volgut impedir les visites ja que creia que 
aquestes afavonen el bé públic (119). 

Creagh proposava que, per controlar certes metzines, es fes un dipbsit a la 
Casa de la Ciutat de tots els medicaments que es trobessin a les cases i botigues 
dels droguers, prohibint que aquests venguessin medicaments compostos sense el 
vist-i-plau dei metge nomenat per la ciutat i del metge del Reial Hospital, desau- 
tontzant tamb6 els droguers que fessin medicines i medicaments, amb l'ad- 
vertencia que els perdnen en benefici de I'Hospital dels Pobres i se'ls imposana 
una multa de 20 Uiures (120). 

La Reial Audikncia, davant la gravetat de la qüesti6 i consultat el fiscal civil, 
evacuava que s'havia d'ajudar totalment i assistir a les visites del protomedic. 
Probibia, perb, portar a t eme  la proposta feta per Creagb. - 135 

Anys més tard, el 12 de maig de 1730, Creagh manifestava que moltes perso- 
nes, sense tenir llickncia ni pnvilegi, ni estar aprovades ni examinades, exercien 
la medicina, cimrgia i "boticaria". Que els cimrgians ja creats s'introdnien en la 
professió deis metges i apotecans, que aquests feien de metge i de cimrgih i que 
alguns confiters tenien en les seves botigues, molt detenorades, drogues de mala 
qualitat i altres coses necess&nes per a la composició de medicines (121). Tamb6 
deia Creagh que les "comadres", per la seva imperícia, exercien malament el seu 
ofici, a causa de no estar examinades pel protom&dic. Aixb ja havia motivat que 

- 
118 - Davant la necessitat de posar remei als abusm pei que feia a les facultas de medicina, famicia i 

cinirgia, Creagh proposava el nomenament de salsdelegats metges en el Principal, pel poder que 
tenia wncedit el prolomkdic principal. Aquesta proposla. que hem vist denegada per la Reial 
Audiencia el 3 d'abril de 1719, no impedia que Creagh lluit6s fins a awnseguir estructurar, sin6 tot, 
una part del que pretenia dels sotsdelegats. Ja t'any 1741, en un escrit amb el1 relacionat, es cita la 
paraula "subdelegats". perb noseria fins el 9d'abril de 1741 que, per reiol decret, es reconekeria al 
Reial Tribunal del Prolomedical la facultat de subdelcgat en les persones mes acreditadcs. 

119- A.C.A.,A.r&f.195. 
120 - Havien de dipositar a casa de I'apotecari mes aniic el sublimar eonosiu i I'arsenic i s i  els argenters 

o altres persones en necessilaven nose'ls podia donar si no demostraven primer que els eren neces- 
saris. Davant aquesla propasta del prolam&dic, elsdroguers, per mitjb de I'&juntament, sol.i¡iitaven 
del governador poder mantenir el seu privilegi del 16 de maig de 1614, possiblement molt similar al 
orivileei oue areumentarien els droeuers de Vic 7 anvs mes tard. . .. , .. " 
El 3 J'ago>i dc 1721 11, J i~guirr  dc Gi<ana dcirn qur cllr pudtcn ir.nJre Jragui\. inrlili arir'nir i 

iuhlunat wno,iu. 1 qie. prr t ~n t .  ni r l  prutomki.: n~ e .  Cal ley d'Apoizranr podizn irnpdli-h<i, 
demanant que se suspengu6s tot el propasa1 

121 - A.C.A.,A. lg.243. 



Consideracionr sobre mtecedents legislariusprevis a la cread6 del 
tribunal del protomedicat. El seu poder a Catalunya 

el marques de Castel Rodrigo, el 29 de gener de 1718, li concedís, per prbpia peti- 
ci6, Ilicencia perque posés ordre a tot akd conforme ja havien fet en temps pas- 
sats els protornedics del Principat quan feien les visites, fent-li expedir un despatx 
de cancelleria que ordenava als justicies que li donessin I'assistencia i I'auxili 
necessaris. 

Creagh topava també contra els col.legis d'apotecaris i de cirurgians. Hi havia 
apotecaris i cirurgians co1,legiats de Barcelona, Tarragona, la Seu d'Urgeii i 
Manresa que tenien botigues obertes fora d'aquestes ciutats, la qual cosa era, 
segons Creagh, en pe rjudici dels qui, estant titulats pel protomkdic, no se'ls per- 
metia ingressar en els dits col.legis i, per tant, en no estar col.legiats, no podien 
estahlir-se fora muralles (122). A mes, molts metges graduats fora de les univer- 
sitats aprovades exercien sense permís i seuse la revalida del protomkdic; d'altres 
feien d'apotecari i de cirurgia, ak i  com hi havia cirurgians que feien de metge i, 
per si a k b  encara fos poc, els confiters de Barcelona despatxaven medicaments 
compostos com la triaga magna, confecció de jacints, d'atquermes i d'altres, mal- 
grat la prohibició feta pel corregidor d'aquesta ciutat l'any 1720. 

El panorama quedava complert i extraordinariament il4ustratiu quan se'ns 
diu que albeitars, dones, rústics i d'altres s'introduien en la medicina, cirurgia i 
apotecaria, causant greus mab i desgracies. En aquells llocs on hi havia dos o tres 
apotecaris, o més, un d'eiis tenia el poble aconductat, en perjudici del hé públic i 
detriment dels altres, malgrat la prohibició existent a I'efecte i I'actuació dels 
antenors protomedics. 

L'estat anirquic era evident i a m.4~ quedava pales en el memorial de Sebastih 
Creagh que si les ''comadres'' no havien volgut examinar-se i que si els apoteca- 
ris i cirurgians de Barcelona i d'altres llocs feien taxacions de comptes, amb greu 
pe rjudici per al públic, era perquk ni batlles N justicies els havien donat assistkn- 
cia i ajut. 

Finalment, Creagh demana que se li concedeixi I'ajut i el recolzament de les 
autoritats i així matek que cap apotecari ni cirurgii pogués taxar cap compte de 
medicina, cirurgia ~apo teca r i a  sense la seva aprovació o la dels seus sotsdele- 
gats, conforme el despatx estes el 1718 pel marqu&s de Castel Rodrigo. 

Tota aquesta exposició era informada favorablement perla Reial Audiencia, 
de tal manera que refor~ava el que corresponia als estrictes poders derivats del 
seu nomenament, resposta molt similar a la que es donava al capith general quan 
-també exposat per Creagh- aquest demanava poder intervenir contra els confi- 
ters de Vic i de Barcelona, molest segurament per la resistencia legal oposada, 
sense que es donés Uoc a recursos judicials ja que, segons ¡'Audiencia, Creagh 
havia d'acudir i fer valdre els seus drets com millor li semblés, sense wncedir, 

- 
122 - El marques de Castel Radrigo, en ser nomenal Creagh substitut per Joan Higgins, atcninr.se a les 

eonstitueions del Principat, novament estabtcrles per S.M. pel Decret de Nova Planta, li havia con- 
cedit el cita1 despatx. (vegeu: A.C.A., A. 1201; f.10). 
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perb, el que demanava el protomedic (123) ja que la Reial Audiencia evacuava 
la consulta basant-se, possiblement, en que el marques de Castel Rodngo havia 
concedit ilic&ncia al protomedic per donar les ordres i providkncies convenients, 
tal com havien fet en temps passats els protom&dics d'aquest Principat. 

Una anecdota curiosa, que va tenir Uoc el julio1 de 1724, ens pinta el caricter 
de Sehastia Creagh. 

Benet Martra, cirurgia anatbmic del país, havent seguit estudis a Montpeller 
i sobre el tractament de la pesta a Provenca, tan1 en empestats com en la dissec- 
ci6 de cadhvers, havia aconseguit que ?Hospital General de Barcelona pos& a la 
seva disposició molts cadivers per tal que fes demostracions als practicants de 
cirurgia. Com que els administradors de ?hospital ho prohibiren, conegut el cas 
per Creagh , aquest ho comunich a la Reial Audiencia, la qual, despr6s d'infor- 
mar-se dels administradors, considera que les demostracions havien de continuar, 
advertiut, perb, a Creagh, a Martra i als seus companys que evitessin baralles i 
sorolls i que ventilessin amb tota quietud les discussions que es poguessin oca- 
sionar. De no ser aixi, els administradors de I'hospital haunen de comunicar-ho 
per prendre una decisió sobre el particular (124). 

Quan Creagh decidí anar a servir a L'exercit en I'expedició d'Ithtia (125), la 
qual cosa era incompatible amb el seu chrrec i a mes per no haver complert amb 
la seva obligació, Josep Cervi el 4 de juny de 1734 nomenava en el seu lloc a 
Tomas Claras6 (126). 

També ens ajuda una mica per conkiier a Creagh saber que en una determi- 
nada ocasi6 reclamava 135 Uiures i 3 diners per despeses que deia haver tingut el 
mes de setembre del 1720 quan, juntament amb els Drs. Didac Casetas i Rafael 
Esteve, havia anat a Vic on va romandre 15 dies per tal de visitar els malalts que 
allí hi havia. Aquesta reclamació la feia Creagh ja que efs altres dos metges 
havieu estat gratificats i eU no, malgrat haver-ho reclamat (127). 
- 
123- A.C.A., A. 1g.243. 
124- A.C.A..A. r,136;(144. 

Els administradon exposaren que durant les demostracions entn eis practicants de I'hospital i alires 
d'origen fren&s es produinen tals dixussions que aUb mes que una e m i a  era una u>otíoua pica- 
baralla i que fms i tot duran: la curaci6es travaren de paraules els uns i els altres amb taot desoroll 
i crits que, inquietant-se els maialts, va haver d'intervenir I'adminisirador superior dieot & france- 
sos,alsqui condula el Dr. Creagh. elqual no cs vaexplicar amb menysnitsque elsaltres, que aquel1 
no era Iloc per baralles i que si volien dixutir ho fessin ols palia o al carrer Per aquest motiu es van 
suspendre les demostracioos. 

125 - El que son( de Barcelona el 24 de febrer de 1734? 
126- A.C.A.,A.lg.243,an.6. 
127 - A.H.M.B.,PR.l?Zí:f.88. 

Qnan el marques de Csstel Rodrigo demanava infomaci6 sobre aquest cas, t'ajuntament informa- 
vaoue eldesolacameni haviaestal ordena1 oei eovernador i motiva1 oer leseoid&miesi oue el muni- , , 7 ., 
clpi han3 ~ b u t  ocdff d'cn<~i)r dos metg, pr dLOmpan)~r rl pratum?dii 1 \i\ildr amb cll les a:" 
iccsncs J'rquillr ;iutii Peto. >i  he c r a  rcn que havizn ionti ]unir de B ~ r e e o n a  I r ,  n.iiici<i yocrs 
rebien tan sols anaven sigoades pels altres dos metges, per la qual cosa es creia que res s'hauia de 
pagar a Cieagb dels fons de Sanitat Municipal ja que les visites per el1 efectuada eren cosa prbpia 
del seu ofici i i&mc. A mes els altres dos metees havien abandonas. en contra del que se'ls havia 
ordenal, la seva tasca i. per tant. 01s benefieij qie haurien hagut d'h&r-se quedat a ~arcetana. 



Considerucions sobre untecedents legislutius previs u Iu creució del 
tribunal del proromedicat. El seu poder a Catalunya 

TumPs Clarasó i Vdar (1734-1753) - A Higgins, com a protomt.dic del 
Principat, el succeí el 20 de novembre de 1729 Josef Cervi, metge d'origen italia 
que Isabel de Famesio va fer venir a Espanya. Protom6dic i del Consell de S.M., 
aquest revoca a Creagh en el seu drrec  posant en el seu Uoc, el 13 de juny de 
1734, a Tomas Clarasó (128), nomenament que li era prolongat el 28 de mar$ de 
1748 fins el dia de la seva mort, pel successor de Cervi, el Dr. Miguel de Borbón, 
el qual havia ocupat el carrec el 20 de febrer de 1748. 

Tomas Clarasó, abans de ser nomenat lloctinent del protomkdic al Principat, 
junt amb el seu pare Francesc havien tingut cura gratuitament dels soldats de la 
guamici6 de la viia de Granollers, on vivien. 

Els Claras6 eren metges beu considerats dins les esferes oficials. AW ho 
demostra la Reial Audiencia quan el 5 de mar$ de 1721 tractava d'ambdós a wn- 
seqrihcia #una petició que dos metges de GranoUers havien fet amb la preten- 
si6 que els Clarasó no estiguessin exempts d'allotjar soldats a casa seva (129). 

Situats en el segle XVIII, hem de tenir en compte que sortint els catalaus de 
la derrota del 1714, desfeta la seva economia, amb baixa demografia, sota el pes 
de les confiscacions, etc. no podien de cap manera trobar agradable la manuten- 
ció dels soldats destacats a Catalunya. 

A finals de 1714, a més de I'allotjament dels soldats, s'bavia creat un subsidi 
138 excepcional que a comenpment del 1715 havia proporcionat 80.000 dobles a les 
VI11 arques reials de Felip. També els impostos indirectes -que foren arrendats el 

mateix any per 380.000 Iliures- s'augmentareu amb altres carregues com la del 
paper timbrat, la gabella de la sal, etc. Quan pel gener del 1716 el cadastre se 
sumava als impostos ja existents, Catalunya, d'una situació fiscal privilegiada, 
passava a estar sotmesa a una situaci6 fiscal gravosa que repercutia sobre els seus 
habitants, assolint el seu punt més baix el 1720, pero rernuntant-se també aquest 
mateix any fins a assolir el 1726 un reajustament economic general (130). 

- 
128 - Font i Sagub. N,, Historia. op.cit.; 148. 
129- A.C.A.,A. r130,5.3.1721. 

Que ets Claras6 assistissin gratuitament elr soldals de la guamicióde Granollers des dei primer dia, 
jmt amb et se" eonekemeot de la medicma. eb havio valgutntar exempls d'allotjara casa sevaals 
soldats. Sabem perfectament que aquestsailoljaments no havien estat mai popuiana Catalunya. En 
m& d'una ocasi6 havien esta1 motiu deeonflictes deconsideraci6, quan no de viol&neies, tot d llwg 
de bona pan de In historia del Principal. Només cal recordar I'actitud adoptada, en general. pels 
catalans duran1 la revolta de 1é40 i la retidncia del poble,de vegades, i de la classe adineráda. d'al- 
tres, que no "cien amb boas uUs I'obligaci6 imposada de mantcnir les tropos. 

130 - Vilar, P., Catalunya. (op.cit.) VI¡; 449 i 452. 
No&estreny que enhonl d'aqueta situaci6 gens reeonforlable que, partiwlannent,es volgues evi- 
tar el mantenimeol de boques estranyes a la iamilia. AUO eos explica que aqueUs dos metges de 
Gzaaollea, vista I'exempci6 delsCtaras6. proposessin no tan sofs visitar gratuilament elssnldats de 
la guamiciósiin6 tamb6 els de I'hospital i els de fora de la vila per tal d'estaiviai.se la manutenci6 de 
soidals. 





Consideracions sobre antecedents IegisloriuF previs a la cread6 del 
tribunal del protomedicat. El seu poder a Cotalunya 

Anys després veiem que la qüestió de I'aUotjament continuava d'actuaiitat. 
Si hi havia famíies que se'n volien Iliurar, també era d'interb reial. Aii, el 26 de 
setembre de 1750, el rei, a conseqükncia de la reclamació d'un apotecan de 
Palincia, es pronunciava molt clarament sobre els aiiotjaments per a tot el sen 
regne (135). 

Tot aixb ens demostra que els allotjaments no eren un tnbnt grat per a ningú, 
ja fossin apotecaris, indústnes o particulars. 

Tomb Clarasó, ja en l'ofici, jurava en m i  del regent de la Reial Audiencia 
respectar les constitucions de Catalunya referides a la tasca del protumkdic, de 
nou establertes per S.M. pel decret de Nova Planta. Repetia Clarasó el jnrament 
quan era reiterat en la seva tasca pel protomkdic Miquel de Borbó. Aquesta 
vegada, perb, es diu ben clar, mitjanqant el document cursat en el Buen Retiro, 
que Clarasó havia de pagar la "media mata" (136) dintre dels dos mesos 
següents al nomenament, pagament aquest que era de 4 0 . M  maravedisos de 
hilió (137). 

Tomas Claras6 dona títols des del 1735 fins al 1753, encara que el fet de tro- 
bar-ne encara els anys 1772 i 1774 ens fa creure que, tal vegada, denna fer algu- 
na suhstitució del lioctinent del protomidic Pere Güell en aquelles dates (138). 

El 30 d'octnbre de 1721, per resolució de l'ajuntament, els metges Jeroni 
140 Badia, Francesc Fonsllonga, Francesc ForneUs, Josep Casalins, Joan Pla i Rafael - 
fln Esteve, havien d'assistir a l'acte de la composició de t'important -deien- medica- 

ment que era la triaca magna, segons costnm (139). 
Anys més tard, el 9 de novembre de 1739, quan I'ajuntameut de Barcelona 

wmunicava a Tomas Clarasó, aquest ja en fnncions de pro:omedic i metge 
de cambra honorari de S.M., que el Col4egi d'Apotecaris de Barcelona bavia 
assenyalat la necessitat de fer triaga magna, per poder confeccionar tan impor- 
tant antídot el municipi havia decidit escollir, a més del Dr. Clarasó, els Drs. 
Rafel Esteve, Jeroni Badia, Francesc Barenys, Josep Fornés i Antoni Tomas, per- 
que, juntament amb 8 apotecaris nomenats pel col,legi, posant aquests el dubte 
en mans dels 6 metges, deiiberessin junts sobre cosa tan important de la mateixa 
manera que s'havia fet l'any 1722 i que, un cop resolts tots els dubtes, els ingre- 

135 - A.C.A., A. lg.31, Real Cedula de 269.1750. 
Si be Fcrran VI1 tenia en compte tot el legisla1 el 1650,1689,1708,1721,1727,1734 i 1747, el 1750 
ordenava, entre altres qiieslions, en I'artirle V,qiic elsapoteearis, malgrat que havicnde sofrir quai- 
sevol &rregammuoal, haviend'estar exempts de l'allotjament de soldsts acasaseva. ja que aquests 
podien ser un estorb peldespah de lesseves botigues. Perb noper sub havia de recaure aquest gra- 
vamen sobre els altra veins. 

136 - (:iiricrl>..ii,a a la mcilal del ,o" a n ~ a l .  
117 C).irnro feia cf<ritv~ la 'media ~ n u o ' '  ;l b dc niaiq. o sigut. 1 dits dcrprf, J'h.<\cr 1, ~oiiiuiiical, 

juran! cl 20 J'shrtl Jr 1748 cl rru rhnr; da<ñnr el rigcnl di. I A  Rctal Audibiicia del Pnncipat, mar. 
quEs do Puertonuevo. 
(vegeu: A.C.A., A. lg.243, an.7). 

138 - lordi, R., Una visita de boticas en Cataluña. Año 1774. "Anal. Rcal Acad. de Fcia." (Madrid, 1967) 
oúm.2,249:348,306 i 307. 

139 - A.H.M.B.,P.R1721;f.505. 



dients de la triaga magna fossin exhibits com bo foren aquell any i que es fes 
segons costum. 

Aquest fet ens demostra que entre Clarasó, el municipi i els apotecaris del 
Col4egi existien bones reiacions (140). 

L'interes de Claras6 es palesa quan, I'any 1735, aquest presentava queixa a 
Salvador Prats i Matas pels pejudicis que es podien produir a la salut pública si 
es permetia ais droguers de la ciutat vendre medicines compostes com la tnaga, 
alquermes i altres. La qual cosa provocava que se sol.licités I'opinió deis metges 
i uinsols del Col.legi de Droguers per tal de veure si f6ra convenient prohibir a 
aquests que venguessin medicines compostes. Davant aquesta pregunta, tant els 
metges com I'ajuntament es pronunciaren en contra de la venda de medicaments 
compostos per part dels droguers, ja que no podent tenir garantia com es tenia 
dels confeccionats a Barcelona, especialment per a la triaga, aquests compostos 
podien ser aduiterats per procedir d'altres regnes. De totes maneres, els droguers 
reconeixien no tenir cap priviiegi i que si ho feien era per tolerancia del Col4egi 
d'Apotecaris. Aii ens demostra que la conuirdia signada amb el Col'legi 
d'Apotecaris el 25 de juny de 1603 semblava, en part, oblidada pels propis apo- 
temis  (141). 

Antoni Pla (1753-1766) - A Tomas Claras6 el succeia Pla l'any 1753, ocupant 
aquest carrec fins després de la mori del protomedic Miquel de Borb6n. - 141 

Antoni Pla era academic de la Reial Academia de Medicina Matritense i el VI11 
seu principal diputat a Barcelona. Visitador de substancies medicinals de la Reial 
Duana de Barcelona i protomkdic de I'ex6rcit i del Principat de Catalunya. Ens 
resulta molt útii per coneier ceris aspectes de tipus molt personal que ens infor- 
men sobre motius menors pero d'escassa relació amb l'exercici de la professi6. 

Per reials ordres del 15 de desembre de 1752 i de 2 de gener de 1755, el con- 
sell de la Reial Audiencia ordenava als justicies que tinguessin cura, sota la pena 
de 50 ducats, que no es continuks amb el costum introduit entre els metges de fir- 
mar corn a doctors si no estaven graduats com a tal en les universitats majors i en 
les que tenien estudis oberts amb tres dtedres de medicina. També ordenava que 
no es tolerés, sota cap wncepte, que hi bagués metges, cimrgians i apotecaris que 
no estiguess'in aprovats pel seu protomkdic, sota igual pena (142). 

- 
140 - Esteve, Claras<(, Ra i Badia, amb atguns altres, eren I'elit cientifira bareeionuia de i'tpoca pel que 

fa a la medicina. 
141 - A.H.M.B.,PR.1736-1737;f.93. 
142 - A.C.A., A. 18.243. 

Es probable que per aquest motiu Antoni Pla, col-legiat a Barcelona, sol.licit6s poder emprar el 
"Don". wm havia pogut fer el seu predecessor, tal mm figurava a la &dola d'apravaci6 del seu 
nomenamenl. (vegeu: A.C.A.. A. rSS1; f.83). 
El 8de novembre del matek any passava a la Reial Audiencia el memona1 d'Antoni Pla per talque 
s'evanies el que fos oponú, la qual wsa sueeexa el 5 de febrer de 1756 quan, desprh d'erposar els 
diitintiusdels iitols a I'ús, no es creia oportú que Pla uses el "Don". 
(vegeu: A.C.A., A. r.386, f.334 i r4V, f.42). 



Consideracions sobre antecedents legislatiusprevis a la creaci6 del 
mmbunal del protomediat. El seu poder a Caralunya 

Existien, perb, antecedents de que Pla es preocupava,per les distincions que 
certes persones gaudien i que a el1 no li eren permeses. A principi de I'any ante- 
rior ja se li havia ordenat a Pla que no fes servir el propi escut d'armes a les car- 
tilles i altres documents propis del seu ofici. Aiib ho havia complert, perb tal 
ordre dona lloc a que utilitzés I'escut del seu superior, el Dr. Miquel de Borbón. 
Aleshores Pla demani permís per emprar el dit segell en els docurnents, a la qual 
cosa accedia la Reial Audiencia, amb la condició, perb, que en els documents hi 
posés el segell de Don Miquel de Borbón per, únicament, refrendar-los (143). 

En el nomenaient d'Antoni Pla com a substitut del protomedic que figura 
com a document annex -copia i sense data- veiem que la Reial Ckdula d'añrma- 
ció del seu nomenament, on s'indica que se li havia estes per "sortir de visita", 
despatx de Cancelleria amh un manament perque se ti donés assistencia i a d i  
tan sols perque pogués visitar lliurement pel Principat els individus que practi- 
quessin la medicina, cirurgia, apotecaria i drogueria i botigues d'aquells, a fi i 
efecte que tinguessin totes les drogues, aigües i altres simples en  bones condi- 
cions, així com la composició ben feta segons i'art, per al benefici del bé púbtic, 
sense excepcions, ni subterfugis, conforme a tot el dispost per a aquest Principat 
sobre I'ofici de protornedic, wm novament s'havia establert per S.M. en el decret 

142 de Nova Planta, sota pena de 500 florins d'Aragó (144). - 
VI11 

tl que na v'i~r di" dqui hu ubcm pcr l'tnforms d i  la h i 1 1  Audit'niln 3r l  mes de lchizi ae 1756 
qurn i l i t i  iqui r hwta dcmo,trat quc Pla h a v u  ulsittrat el Don' 1 r l  regell. ir1 w m  ha fua r.1 rtu 
antccrsor. D Tomas ClarirO. \inw cap mciia J'iipusi;t". la qual iora havia moitudr i'rvi. dc i ( iw 

eli no ho empres sense justificar el perqub. L'AudibnOa finalment recomanava que es p d i a  cooti- 
nuar fent servir el segell ates que !'escm que hi figurava, en fenir I'elm a I'esquerra, no indicava 
nablesa. eomotant a mbsaue el seeell li hana donat D. Miauel de Borbón. Quant a I'ús del "Don". . 
no hi hatia cap mal"  prr'cmud.;-l# 
Yclcrn aquí una piciiiup~cic> que no liaiicm trobat cn cap Uoctinent dcl protom*dir 
U* l x c i  mrnzrcr, Ikr prcurupacton, prr izr distinaon> tvmbt i r v n !  iquc piriicupd<rn a algun apo- 
tecari. 
Anys mes tard, el 4 de sctcmbre de 1767, Pere Pasqual, apotecan de San1 Viceng delr Hons, soei de 
la Reial Academia Medica Matniense. sol.licitava wder  w n a r  esrasa, arrmmentant que se ti havia . . 
concedit a Ramon Ribes. aoatecxi. i Pau Barra. cinirci8. i a d'aitres deia mateka ¿lasse. La res- ~~~~~ ~ . . .. . 
pi>.ta quz aquirt va mbrs dc la Rcial ,\u<l,*ncia r r n  desubonda Aqucrta rccurdd,aquc la \ 'ha\ ,> 
pranunraat sobrs aqurd panicular el 21 Jr maigde 1764 i que. prr tant. ii. Ii digue\al rupltcant yur 
no molestff a la supenontal amb repetits recursos sobre el mate*. 
(vegeu:A.C.A..A. rW,f.313). 

144- A.C.A., A. k.243. 
Aquesla cbpia probablement 6s inmmpleta en el seu sigaificat perqub, malgrat que no pona una 
determinada dala i no diu res dels cn&mens, 6s taxativa quan en la primera pan ens diu que 6s a 
eiectes de realitzar les visites. Coneixem, firmals pei Pla, titnls des de 1750 fins a1 1756, pel que es 
pot dcduirque aquestes facultsts, si be no les hem trobades escrites. esdonaven eom a polestatives 
deis substituts, la qual cosa, vista únicament aqucsta &pia i la x v a  expressió inicial. podria fer-nos 
dubtar 



Romon Jordi i Gonzólez 

D'Antoni Pla poques coses més coneixem, a part d'unes dades pertanyents a 
un voluminós expedient del que després parlarem per estar relacionat amb la 
petició d'uns apotecaris per assolir la suspensió de les visites pel protomidic. Pel 
que fa a la concessió de títols, posseim algunes dades ja mostrades el seu dia 
(145). En aquesta breu nota referida a unes visites realitzades per Antoni Pla I'ú1- 
tim any del seu ofici, el 1776, es diu que els visitadors, generalment, abans de sor- 
t ira visitar les apotecaries ja sabien I'estat d'aquelles i que quan les visitaven, a 
més de I'escrivi, hi anava un apotecan examinador de la seva confianca, en 
forma de tribunal, en el qual, al mateix temps de la visita, I'apotecari examinador 
feia d'actor, el visitat de reu i el protom&dic de jutge. Aleshores, un cop escoltats 
els incnnvenients posats per l'examinador i la defensa del visitat, el protomidic 
feia el que creia convenient. 

Quan arribaven a un poble, si s'avisava als justicies no era per soi.licitar el seu 
ajut sin6 perqu& assistissin a la visita, perb sense vot. 

Tambe es comprovava la forma i signatura dels títols i, mirant per a la con- 
servació de la salut pública, assabentats de les malalties lncals, esbrinaven si les 
apotecaries tenien els medicaments necessaris i, si no els tenien, esbrinaven si era 
per descuit de I'apotecari o bé era perque els metges no els receptaven, cosa que 
es podia comprovar en el receptari. En cas de descuit de I'apotecari se I'advertia 143 
i si no estava suficientment instmit se I'ensenyava. En altres ocasions, quan exis- - 
tia la sospita que no es compliria I'ordenat, fa visita es repetia de manera insos- Vlll 

pitada. 
També era tasca dels visitadors vigilar eis preus i estar en contacte amb les 

autontats per tal d'obtenir I'ajut uecessari si la seva potestat era insuficient (146). 
El 1745 Antoni Pla publicava una tarifa (147). 

145 - Jordi, R., Una visita. op.cit. 
146 - En aquesta actuaci6 d 'h ton i  Pla es pot apreciar un traete diferent, si mes no a la vista del que s'in- 

forma, ja que sembla que la seva actitud es atemperada. cosa que d'allra banda no ens ha d.cstran- 
var oerque s'acostaven e$ aconteixemeats sue orovocarien la reial ddula del 24 d'ntubre de 1766. . . .  . . 
abms r # l a i l ~ .  prr la qual S M  apro*a\a l'e<tahlimrnt dr l  Tnbunsl Jc.1 PraiomeJr~t a C.atdlun)n. 
Iornmt per un Ilwtinrnt mctpe,dosmeigcicxaminadorri un ercn<3,triounai aqueri que hd>asd 'd -  
mini<liar-se p r l  d i  C~\trllr 1 sekons r.1 m6iodc dsl ds VaIPnria, guardan1 sir naturals Ic\srvr.s roni- 
titucions i privilegis, laqualma,deguta una serie de circumsthncies, no prosperaria. Unaaltra reial 
ddula del W de gener de 1769 oideaava guardar el que s'havia estableif el 1766 tan sals pei a met- 
ges i "a per a cimrgians i apolecaris, a la vista de I'informe de la Reiat Audihnna de 18 d'agost de 
1768. Pero akh  penany a attres individus que exerciren després de Pla I'ofiei de lloctinent del pro- 
tomedic en el Pnneioat de Calalunva. 

7~ ~ -~ ~ ~ - ,  
& altamznt 81 lurtrdliu prr \cure ladr.finati<a ab*isi0 dc I'ciinclura ranildna catalana ptr  ia Con 
el wntingill dcl,d~;ument~qui~< ir.1errui.n a l  Prutamcd8rat ds Catalunp (segcu m n e x  XXl )  p., 
tal que ingressmin a les arques del Protomedicat els hit? de la sots-dele~acib de Catalunya 
sobre aq&t tema, vegeu t&bk Valverde. J.L.. Alarcón, J., E l  protomedi~ato en ~a1aluaa:op. cit.; 
33:43. 

como Compuestas. segun el uso antiguo, y moderno para tos boticanos del Principado de 



Consideracions sobre antecedents legislarius previs a la creació del 
nibunal del pmtomedicat. El seu po&r a Catalunya 

Miquel de Borbóu i Berné (1759-1763) - Metge de cambra de Ferran VI1 i 
protomedic de Catalunya, mona el 18 de mar$ de 1763. Tres anys despris, S11 de 
desembre de 1766, es creava la sotsdelegació del Protomedicat a Catalunya, inte- 
grada per Joan Esteve, com a lloctinent del protomkdic del Pnncipat, i Pere 
Güell i Carles RosseU, w m  a examinadors del mateix (148). 

Joan Esteve (1767-1770) - Poc és el que sabem de Joan Esteve, pero tambk 
podem treure'n alguna dada aprofitable. Coneixem que durant l'epoca en que 
ocupa el carrec de lloctinent del protomedic va firmar títols (149). 

D'altra banda, el 23 de setembre de 1758, el comte de Ricla, sabent que a 
Tora hi havia diferents malalties que la tenien en un estat Ilastimós, ordenava al 
protomedic Joan Esteve que nomenes a un Facultatiu apte, ja que eU no podia 
desplacar-s'hi. A tal efecte era designat el Dr. Ignasi Ferrera (150). 

Referent al dispost per la Reial Cedula del 24 d'octubre de 1766, reiterada en 
part el 22 de gener de 1769, i tenint en wmpte Sinforme evacuat per la Reial 
Audiencia el 18 d'agost de 1768, ens trobem que Joan Esteve figurava w m  a part 
integrant de la delegació del Tribunal del Protomedicat al Principat de 
Catalunya, juntament amb Pere Güell i Carles RosseU, sent wnsiderats w m  a 
Uoctinent del protomedic el primer, primer examinador el segon i examinador el 

144 tercer (151). - 
VIli Pere GüeU i PeLüeer (1770-1791) - Mort Joan Esteve l'any 1770, el 25 de maig 

del mateix any la Reial Audiencia designava utterinament a Pere Güell fins que 
aquest carrec fos provist en propietat. És per aquesta ra6 que Güell cessava w m  
a primer examinador del Tribunal del Protomedicat a Catalunya (152), nome- 
nant en el seu lloc el Dr. Antoni Rigals (153). 

Cathaluña, y Condados de Serdeña por el D.D. Antoni Pla, Academico de la Real Academia 
Medica Matntense, su principal Diputado en la Ciudad de Barcelona. Lugarteniente del 
Prothomediw del Exercito y Principado de Csthsluña. Año 1754". Segueia la següent 
"Advertencia": que els medicaments no taxals eo la Taifa li fossin consultats. ordenan1 tambk que 
tols els comptes que, per pre"si6, sshaguessin de taxar li fossin portats a el1 i no al Col.legi, per 
enwar aixb dins de la seva jurisdiai6. 1 101 hnvia de ser signat per el1 i timbrat amb el seu segell. 

148 - Es poden wobar mes dades a: Parrilla Hemida, M., Apuntes sobre la rubdelegaci6n del Real 
Protomedicato en Cataluña. Tercer Congres d'Histbria de la Medicina Catalana. Actes. val.1 
(Lleida, 1981) 346 pp.; U(3:293. 

149 - Jordi, R., Una visita. op.cit. 
150- A.C.A.,A.rlWt:f.169. 
151 - A.C,A.,A. lg.243. 
152 - Id. 
153 - Gciell haviaestal eatedr&ticde medicina a 1s universilat de Valencia, numerari de la Reial Academia 

de Ciendes Natural8 i ArU de Barcelona i un dels seus wcis hndadon. Lesseves aaivitatsdins d'a- 
questa Academia queden explicites en les Membnes d'aquella. 
(vegeu: Iglesies Fort, J., La Real Academia de Ciencias Naturales y &es en el siglo XVIII. 
"Memorias de la Real Acad. de Ciencias y Anes de Barcelona" (Barcelona, 1964) 111 epoca. 
vol. XXYVI, núm 1,635 pp.). 



Ramon Jordi i Gonzhlez 

No tenim massa dades sobre Güetl ni coneixem tampoc relacions gaire abun- 
dants de titulats per ell, encara que alguns d'ells ja es citaren en una aitra ocasió 
(154). Perb, una concessió de títol, la de Francesc Fustagueres, de la vila de Tori, 
ens mostra alguns aspectes interessants de les normes seguides el 1776 (155). 

Un altre títol era donat 1'11 de novembre de 1779 a Jacint Piferrer, d'Alfés, 
estant fomat el tribunal per Güell, Ignasi Santpons i Lluís Prats, tots ells de la 
Reial Academia de Ciencies, figurant com a examinadors Josep Rabassa i Josep 
Ignasi MoUar, dnsols del Col4egi (156). 

Un aitre títol similar fou el donat el 20 de mar$ de 1786 a favor de Thomas 
Esteve i Gavenyach, d'Urús, avui GNS. Junt a Pere Güell com a lloctinent del 
protomedic, figuren en el tribunal Ignasi Muntaner i Francesc Salvi, i, com a exa- 
minador~ del Col.legi, Jaume Morer i Caieta Marrugat, cbnsols aquel1 any (157). 
Per I'epoca en que fou datat aquest títol, 6s probable que aquest Francesc Salva 
fos Francesc Salva i Campillo, el celebre metge catala. Veiem, doncs, que el tri- 
bunal existia, com ja hem dit, especial per a Catalunya i que I'autoritat del 
Col.legi és rewneguda pel que feia als exhens ,  perb ja amb poca independen- 
cia malgrat la predncia dels cbnsols en el tribunal. 

Gauebi podem deduir que les disctepincies que a vegades existien entre els 
col.fegis i el tribunal eren degudes al Uoc on volia establir-se l'aspirant, ja que 
poca era la discussió quan aquest no es volia estabfir dins les ciutats o zones de 145 
la seva influencia, cosa diferent quan I'aspirant volia fer-ho en elles. VI11 

154 - Jordi. R.. Una visita. oocil . . ~, 
155 - En aquesl tíloi consta que el tribund eslava formal pel lloctinent del pratom&die. Pere GileU, pel 

Dr. Ignasi Muntaner i per D. Benet Paltor Segons reial despaa de 23 d'agost de 1770, ens venen 
definits eam a examinals en el Principal de Calalunya pels il,lustres Eenyon presiden1 i proto&die 
d'aquesls remes. alcaldes examinadon i iutfies maion en ells dels melfies, cinireians i botanies 
-bo&nics oa~otecaris?. senl ells. oer lant. en iomia de tribunal elsoui rebien man&entde la Reial 
AudtLnUa peiqufi. cl 22 dr <Icvmbre de 1715 cramincum a Furtaguercr. As\¡ duna. el inbunai, 
coneu<dor de 13 l e  de bapiirmt dr. I'aipirant t que h.nia prsnlcai I'rn d'apolecan durdnl rl rcmp< 
pre\cnl i amb Icr rtrcumiJncicr prevn1r.s al capital 66 de le< Can>iiiucion, de Calalunya d~ l17M 
de tenir puresa de sang i bons uistums. i lamb6 després d'haver fe1 el dipbsil eairesponenl i d'ha- 
ver-loexamioat JosepFenera i Joan Ameliler, dnsols del Col4egi d'Apotecaris de Barcelona, refe- 
real a I'examen priclic en els seus operalons i a I'especulatiu en la seva presbncia, i en la del tribu- 
nal. el declarhn aorovaf "nemine disereoante". fenl-li saber a Furtamteres aue wdia exercir I'srt . . . .  
r.n ci Pnncipsi I tcn'ir apoiccana ubrnñ al ptihiir a quai%\ulli ciuthi o ,113 Tul u 0  drrpres d ha- 
v r i  lurai la seva fc caibliia. aporl0lica , romann.)uaal 4 DC" 1 a Id scvs Sanla Crcu d'crrrclr umpre 
be el seu art i d'estar sempre a I'obedi&ncia del Tnbunat del Reial Pratomedicat i del se" lloctinent 
a Calalunya. Tamb6 havia de servir de frane als pobres.defensar la concepci6 de la Verfie Mana, ser 
lleial vassall i, per descomptat, no consentir wnspiraci6 contra S.M. 
Sola nena de 25 Iiiures. 101 auedava cobert en cas d'incomoliment. sense oblidar. wrb. oue en el . . . .  . .  
tenenv orofessiooal devia oreoarar els medicamenb sesoni la G c h i d i a  de Calalunvs i no des- ' .  . . ~~ ~ ~ , ~~~~ 

palxar rrmris Inlern, KDT recepla cspt.i~al dc mclgi apio$at en mzdicina. ni de cirurgid 
Aqucsi tito1 i,r3 dcspaixat a Barcelona r.1 8 d i  luliol de 177b 1 cn -1 p:u ,'ha motava: 'Titulo dc 
Bolicario concedido por los seaores del Tribunal del Protomedicaro del ptesenle PrUlcipado a 
Francisca Fustagueres para que pueda tener botica de publico para eUo en cualquier Ciudad Villa 
o Lugar de aquel. Pnvilegi fe1 Y firma1 d favor de Francisca hstagueres". 

156 - Document original propielal de Francex de P. JenC Bonh. 
157 - Dacumenr original propielar d'Anloni Esleve Subirana. (vegeu anoex XYII). 



Consideracions sobre anteceden& legislarius previs a la creacid del 
tribunal delprotomedicat. El seu poder a Catalunya 

Coneixem que el mes d'agost del 1774 Pere GüeU bavia nomenat a Don 
Pedro Comago com a substitut seu per fer les visites a les apotecaries deles vere- 
des de les muntanyes del Principat de Catalunya, que duraren quelcom més de 
tres mesos (158). 

Don Felix Lozano, natural de Daroca, acadLimic de La Reial Medica 
Matritense i visitador general per S.M. dels Regnes de Cbrdoba, Jaen i Abadia 
de Alcalá la Real, també va ser nomenat per Pere GüeU per visitar les apoteca- 
ries de la vereda de Tarragona. Aquest, t'octubre de 1776, demana que es donés 
curs als documents per poder fer noves visites (159). Perb les visites no es porta- 
ren a teme. 

Poques dades més trobem de Pere Güell, encara que sabem que el 3 de 
setembre de 1785 comenpva una acció, juntament amb Ignasi Muntaner i 
Francesc Salva, ambdós examinadors del Tribunal, demanant ajut per lluitar con- 
tra la introducció a la provincia de xarlatans estrangers, curanders clandestins, la 
qual cosa era en perjudici, deien, de la salut pública. Aquest ajut es demanava 
rnitjancant carta dirigida als corregidors de Girona, Lleida, Vilafranca, Manresa, 
Vic, Tarragona, Viella, Puigcerda, Cervera, Talam i Matar6 (160), la qual cosa 
ens mostra que, malgrat disposicions i intents, el control de I'intmsisme deixava 
molt que desitjar (161). 

146 - Realment, la situació era temible, i no tan sols al Principat. Per noticia de 10 
VI11 de maig de 1783 se'ns diu que donant-se el cas que, per ignorancia de les parte- 

res, naixien molts nens amb trencadura a les províncies de Burgos, Palencia, 
León i d'altres, havent diversos curanders beamesos castrat eis infants, per posar- 

158 - Ressenyat extensament en un treball anterior 
(vegeu: Jordi, R., Una visita. ap.eit.: 276). 

159 - Les visites que s'havien de fer I'any 1776 no es van realitzar peque es planteja una qüesti6 provo- 
cada pel Col,legi de Melges, Apotecaris i Cirurgians de Tanagooa. que el 14 d'octubre de 1776 
sol.ticitava la suspensió de les visites projectsdes ja que, coneixent que els visitadon pensaven 
cobrar wm a subsidi de visita 120 rals de bilió i aixb no estava d'acord amb la reial cedula de 24 
d'ociubre de 1776. necesitaven temps per apel.lar en defensa de constiNcions i privilegis. 
Ve"tablemcnt. potsei aquells ho aprofitaven per tal #evitar-se despeses raonadament innecesa- 
"es. pero tambh 6s cert que en lesseves reclamacions hi havia quelcom de ra6 jaque anys m& tard, 
pel margdel1777,malgrat haver demanatel delegatels despatxas,aquestsnoereoeumis. quedant, 
per tant. les visites suspeses de moment. 
(vegeu: A.C.A.,A. r606,1.66~). 

160- A.C.A.,A.lg.Z43. 
161 . Resulta moltexplícitque, el 3 de setembre de 1785, Güell, Muntaner i Salva, examinadors del Reial 

Protomedicat de Catalunya, es dkigissin a aquest Tribunal superior donan1 comple del fe1 que xar- 
laians actuaven wm a cirurgians o mdges, sense ser-ho, i empraven iemeis estranys i clandestios 
ouan era be" sabut oue les Ueis orohibieo. amb erans oenatitzaeians. ak metees i cimreians amasar 
eis remeis que administraven, preocupan1 tambh a la gcnl ets preus dels medicaments amb els que 
acabsven les vides dels mslatts, als qui sed&" presciodit de les disposicions generals que orde~a- 
ven comegir aquests excessos, quan en eis paixn estrangen no es tenia tanta tolerheia com a 
Espanya. Aquesles queixes les realitzaven perqiie la missi6 del Protomedicat era corregir a 101s cls 
qui s'excedien. 
(vegeu: A.C.A., A. r615,f.363). 



hi remei s'ordenava que la curació dels malalts havia de fer-se sota la vigilancia 
d'un cirurgii (162). 

Pere GüeU, l'any 1774 publicava una tarifa de preus per la que havien de 
regir-se els apotecaris del Pnncipat per a la venda de medicaments (163). El mes 
de julio1 de 1790 encara figurava com a revisor de la direcció d'histbna natural de 
la Reial Academia de Ciencies i Arts de Barcelona (164). Mona 1'11 de desem- 
bre de 1791. 

De les activitats de Benet Paltor, Ignasi Muntaner, Ignasi Santpons i Josep 
Ignasi Mollar, tots ells de la citada Academia, metges els tres primers i apotecari 
I'últim, se'n poden obtenir més dades de les membries de ]'Academia (165). 

Ignasi Muotaner (1790?-1791?) - A la mort de Pere GüeU, Muntaner va exer- 
cir les seves funcions provisionalment. 

Francesc Llorens i Masdeval (1791?-1793?) - No uodem afirmar el temus 
que actua Muntaner com a vicelloctinent del protomtidic. Veiem, perb, que el 20 
de desembre de l'any 1791 Antoni Molló, aspirant a apotecari, era admes pel Dr. 
Masdevall (166), referint-se a Francesc ~ l i r e n s  i ~ k d e v a l l ,  nebot del celebre 
Josep Masdevall, autor de l'opiata i pindoles que porten el seu nom. 

Cagost de 1793 Llorens passava a l'exbrcit del Rosselló. No tarda masa  en 
morir. El 30 de desembre de 1793 mona a Girona. 

Francesc Llorens fou professor de medicina i traduí del tosca al casteUa el -!?.- 
dictamen de les efemerides de Roma sobre l'epidkmia de "Balbastrn". El 1791 VI11 
publica "Memona sobre las cualidades fisicas y quúnicas de la alabandina y usos 
que puede tener en las Artes". 

Viceng Grssset (1793?-1794) - Quan Llorens passa a I'exercit del Rosselló, 
Grasset va actuar de substitut, com a vicelloctinent del protomt\dic; sent exami- 
nador~, des de setembre de 1793 fins a final de juny de 1794, Bonaventura (?) 
Casals i Sastre. El 1797 i 1798 ereu examinador5 Vicenc Grasset i Josep CoU. 

Grasset, juntament amb Gaspar Balaguer, que mes tard seria Uoctinent del 
protomt?dic, fou comissionat perla Reial Junta Superior de Sanitat perqu6 dicta- 
miné~ sobre l'epidemia registrada l'any 1785 en el pla de I'UrgeU, la qual fou clas- 
sificada w m  ''denturas putrido biliosas" en un informe impres a Barcelona el 
1786. 

- 
162 - A.C.A., A. r906. 
163 - Güelt, P.. Tarifa nueva, o regulacion de los precios a que se han de vender las Medicamentos por los 

Boticarios del Principado de Cataluña. [Barcelona, 1 4 )  42 pp, 
164 - Iglesies Fm. J., La Real Academia. op.cit. 
165 - Vegeu tamb6, pel que fa als metges: Caneras Roca. M., Prajeeeió que tingveren ets metges cirur- 

gians del Camp de Tarragona sobre la fundació de la Reial Academia de Medicina de Barcelona. 
Trabajos de la Cátedra de Historia de la Medicina de Barcelona (1972-1973). [Barcelona, 1974) 174 
PP., 55:79. 

166 - B.U.P.B., Libro del Protom6dim. 



Consideracions sobre antecedenrs legislatius previs a la creacid del 
tribunal del protomedicat. El sea poder a Catalunya 

L'esmentat Casals suposem que sena el Bonaventura Casals que el 1798 
publica a Barcelona "Descripción de una enfermedad procedente de la tenia, 
gusano Uamado vulgarmente el solitario, su origen, efectos y métodos más segu- 
ros para exterminarle". 

L'esmentat Sastre podria ser Joan Sastre Puig, del claustre de la universitat 
de Cervera i metge de Taradell. Gran admirador de l'esmentat Josep Masdevall 
que va ser inspector d'epidemies a Catalunya, natural de Figueres i metge de 
cambra de Carles IV, higienista notable i famós, com ja hem dit, per les seves pre- 
paracions medicinals. 

De Masdevall, Sastre escrivia unes "Reflexiones instructivas apologeticas 
sobre el eficaz y seguro metodo de curar las calenturas putndas y malignas, 
inventadas por el ilustre Sr. Doctor Don Josef Masdevall, médico de Cámara con 
Exercicio" que publid a Cervera i'any 1787. 

Gaspar Balaguer (1794-1799?) - Des de 1'1 de juliol de 1794 Balaguer actua- 
va ja com a lloctinent del protomidic al hiucipat. A fiuals de 1795 els examina- 
d o r ~  del tribunal foren 'ferents: Lloren$ Font, Francesc Colom i, sembla ser, 
Antoni Marceli. És aquest mateix any que Balaguer publica una "Tarifa de los 
precios a que deben arreglarse en la venta de medicamentos simples y compues- 
tos los Boticarios del Principado de Cataluna", sent també degh de la Facultat de 

- 14' Medicina de Barcelona. 
VI11 Que nosaltres coneguem, Gaspar Balaguer va actuar fius I'any 1799, L'última 

dada que d'ell tenim és de juliol d'aquest any, quau Joan Martí, aprenent apote- 
can, natural d'AU, obtenia el tito1 (167). A partir d'aquesta data les transforma- 
cious de tipus legislatiu que s'aproximaven recoltirien aspectes estmcturals molt 
més amplis i que ens mostren que era molt el que anava a canviar. 

Finalment, com a resum d'aquest capitol, podem afirmar, en linies generals, 
que els individus que exercien com a funcionaris del protomkdic o del Tribunal 
del Protomedicat a Catalunya eren figures prestigioses de la medicina catalana i, 
alguns d'ells, pertanyents a I'escola de Josep MasdevaU. 

No trobem diferbucies específiques entre ells i el Col4egi. La seva tasca es 
f i t a v a  a examinar i donar títols i a informar i evacuar els seus dicthmens quan 
eren cousultats, estant d'acord amb el Col.legi, ja que veiem que elsdnsols inter- 
venien en els exhmens formant part del tribunal. Tan sols hi havia problemes, 
aixb sí, quan els titulats volien establir-se a Barcelona o en altres localitats que 
tenien col.legi. Era aleshores quan el Col4egi s'emparava en una iimitació, 
valent-se dels seus privilegis per tal d'impedir l'establiment dels nous titulats. 



Romon Jordi i González 

Com a final d'aquest capítol hem de diu que la ressenya que s'ha fet dels pro- 
tomedies i dels seus Iloctinents marca les línies dins les quals, cada epoca, s'han 
de moure els apotecaris catalans pel que fa a les seves relacions amb les autori- 
tats sanitaries, tot independent, perb, del desenvolupament d'altres aspectes pro- 
fessionals ja que aquestes relacions a les que ens referim s6n un aspecte només 
de relacions jerarquiques en mans de les persones que hem anat tractant en 
aquest capítol. (vegeu annex XXIII). 

El control establert sobre els aui. d'una o altra manera. tenien relaci6 amb la . . 
sanitat, en el cas concret dels apotecaris no solament era exercit per les autoritats 
i els col.legis efectuant visites d'inspecció a les apotecaries com a principals cen- 
tres de disGbuci6 i elaboració de medicaments, sin6 que també existia la vigilan- 
cia dels protomedies com a delegats del poder reial i no hem d'oblidar el paper 
jugat en el control de medicaments per la sanitat municipal. Malgrat aquesta 
diversitat de controls que ens podria fer creure que cadascun d'ells anava perla 
seva banda, el cert 6s que encara que a vegades existien petites diferkncies, els 
qui tenien la responsabilitat de la decisi6 final eren els poders sanitans radicats 
en la Cort. Els diierents tipus de control anaven d'acord i, de vegades, en els 
casos en que es presentaven situacions urgents com eren les epidemies, es pre- 
nien les mesures necesskries amb més o menys encert, perb, en general, amb el 
mhxim interks per afrontar el perill que significaven. - 149 

VI11 
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Ramon Jodi i González 

1 ítob revalides i piohibieinns durant el penode 1602-1óO8 
A continuació tractarem d'alguns casos particulars corresponents a pnncipi 

del segle XVII que ens mostren que les visites que es reatitzaven no eren única- 
ment per a la vigilancia de I'estat de les apotecaries sin6 que qüestions com la 
comprovació dels privilegis per exercir I'art d'apotecari, casos il,legals de I'exer- 
cici d'activitats sanithries incompatibles, subrogacions, normes d'exercici segons 
les circumstancies, delegacions, Uic&ncies temporals, etc. també tenien un Iloc 
dins la xarxa sanitina, justiñcant el control estableit en benefici de la salut públi- 
ca, normativa que es manté fins a finals del segle XVIII per a tot el Principat de 
Catalunya. 

Casos similars i altres de diferents es troben en la documentació correspo- 
nent a les visites de les que en tenim testimoni escnt, i 6s per aquest motiu que 
no ens auargarem explicant els casos particulars ja que aquests es poden trobar 
en diferents treballs que es ressenyen a la bibtiografia. 

En el "Manual de Negocios del Protomédico del Principado de Cataluña" de 
1603-1606 (1) es troba el triple jurament que havien de fer els qui quedaven sota 
la jurisdicció del Protomedicat (2). Aiií mateix s'hi troben els noms de cinquan- 
ta apotecaris, amb expressió de la localitat, dia que es registra el seu pnvilegi i 
quins foren els seus examinadors (3). 

El 16 de setembre de 1Mn Jeroni Mediona atorgava a Barcelona una subro- 
gació a favor del Dr. Nicolas Salell perque aquest poguks actuar com a substitut 
seu, pero sense cap facultat en aquest cas per examinar. 

Jeroni Mediona, com a tinent del protomedic del Principat, 1'1 d'octubre de 
1602 donava curs a un manament contra Bernat Pena, apotecan de Vic, perque 
aquest anés en el t e m e  de 10 dies, sota pena de 25 Uiures, al seu domicili a 
Barcelona, del caner "dels mercaders", per tal de donar rab de la denúncia que 
el procurador fiscal del protomedic havia presentat contra el1 a causa de la visita 

- 
1 - A.H.PB., Notari Salvador Coll. Manual de Negmios del Protomediw del PMeipado de Cataluña. 

1603-1606, tl. 
2 - "lu juias nd dominum deu el eim S m d s  qualoar evangeüs manibm hús eorponüler kr(a fa e re r  

ocio snis predide se brne el kgdter  le spbeblü. ilorol 
"Juras Imnpor nd dominan deum el eim meta quatuor evaogoüa m m i m  luis rorponüler lacia 
sbis ad n w h m  sw suwiruti sin lwunl un IotPlem obedientiam dcbilm el o&*. iJuroi 
'El den jvras ad dominum deum el eim spad4 gustuor evanplia mimibus htis roiponütcr lacia 
Grstis e boni m o r e  serricDs pauprribm X p  nd le r ~ r u m h a m  mbtern U f o m   ido el medi- 
rsm~nht eis prebenda l lurnr  

3 - De lotes maneres, creiem que la relacid no 6s wmpleta ja que si en altres fonts hem traba1 wnsth- 
cia que Lloren? Riera, pharmacbpola de Granollea; Josep Martorell, apoteca" de San1 Fetiu do 
Guíxols (veeeu: A.H.P.R.. Not. Salvador Coli. Quatemes a~rissiarum. 1Mn. le.20) i Pere Portell. de 
Matar6 <ve&: id. 1óOE.le.19). obtineueren llidncia del o;otom&dic titular. Minhdiot akb amb les . .. " .  
dadcr ublingudci d'aquold ducumcniaci6, rr.rillls quc es iroiwn i.,ws ;am r.1 dr I'dp8ticsn .ir 
FOllcr. AntuniCardu ( \ e p ~  Id ibOl.lg.2U) yur.cxarn!nal prl, aputr.cari\Jcl Col Ikpi di: Darcelona. 
Joan Ponsich i Gaspar Bnncareil, i obtinguda ilidncia de Jeroni Mediana el %de febrer de 1603, no 
obstanl akb no figura en aquesl manual (vegeu: Jordi. R., Relaciones. op.ci1.; 221 i 409). 



Mosrm del paper ifunci6 delproromedicat i relocions amb 
els apotecaris catalans i els seus col.legis 

que el seu substitut, el Dr. Nicolis Salell, i Jeroni Mediona, havien fet a la seva 
apotecaria (4). 

La major pan dels privilegis d'aquest registre són dels anys 1602 i 1603, i con- 
sequents als eximens realitzats durant les visites que el seu dia tingueren lloc (5). 
En aquest registre hi trobem que Gabnel Antoni Bosser prohibek a Amador 
Nunyo, menor, exercir la medicina, la cimrgia, de barber i d'apotecari, sota pena 
de 25 lliures o 30 dies a la presó, a no ser que s'examinés de les quatre arts. 

És interessant també veure I'existencia de determinades limitacions en 
subrogacions donades pel protombdic. El 4 de juny de 1604 veiem que Cristbfol 
Vianera, metge de Vic, podia castigar i sancionar a cirurgiaus i apotecaris que no 
complissin I'ordenat. No estava, perb, autontzat a visitar les apotecanes, la qual 
cosa contrasta amb la subrogació donada a Francesc Ferrer, metge de Lleida, en 
la qual no hi veiem que s'especifiqui res. Aniloga subrogació a la de Cnstbfol 
Vilanera era donada a Francesc Martíuez, també metge de Vic. A aquest se ti 
concedia com a zona de jurisdicció la de Puigcerdi, Camprodon, Vilafranca del 
Conflent, Elna, Prats de Molló i Comtats del Rosselló i de la Cerdanya (6). 

Anilogues autontzacions a les donades a Vilanera són atorgades a Pau Joan 
Hortaneda, metge de Tarragona, i a Saliol, metge d'Olot, el 17 d'agost de 1606 
,", 

154 "" 
La diversitat de subrogacions és variada. El 6 de juny de 1606 Gabriel Antoni 

IX Bosser nomenava com a substitut seu el Dr. Antoni Pailares, metge de Solsona, 
per visitar els apotecaris de Solsona i Cardona, actuar contra els empírics i exa- 
minar. També podia nomenar un apotecari per fer les inspeccions a les apoteca- 
ries, demanar ajut a les autoritats i concedir facultats per examinar en la seva 
presencia amb intervenció i assistkncia dels respectius apotecaris escollits o 
nomenats. 

- 
4 - Aquesi no era uo fet aillal. El maleix lipus de manamrnl era ewsat als aitres apotecans de Vie Joan 

Clavia, Jacob Morlans, Jaume Font i Sal& Joan Prau, Jcroni Mallol, Jacob Mercer i Momtsenat 
Bonel. 

. Coma zrirpcion,figur~n.cl Yeic Sima Andicu.d: Mimini.sn; liilde P ~ r z  AnJru t ambi~pu  
iccan de la vdd. 1 Jii.in Setaf i  Benran. i . 4  1Wl. Pau (oma. dc Cardona 8 Mtqucl1~nn.d~ Ft<urrcr. 
els quals van haver d'anar al dornicili del protomkdic Jeroni Mediana. 
(veeeu: Not. Salvador Coll. Manual de Negocios del RotomeAica del PNicinado de Catalufia. 1603- 
1606, fasc sin; f.16 i 20). 

6 - Tombs [lona, metge de Barcelona. si be o partir del 31 Gagost de 1605 podia actuar com a delegat. 
no podil concedir llic&ncies a cimrgians ni a apolecah,encara que inlerpretem que podia examinar 
ja que s6n diverses les ocnsions que aki va ier-ho acompanyat dels eonesponenlr apolecans. El 31 
d'agosl de 1646. Bosser cancedia tots e b  pnviiegis denvals dels exbens  realitzats durant l a  visites 
fetes per Tomas Bona. (vegeu: Id.; i.8,12,22 v i  doc. solts). 

7 - Id.: f.45 i 52 v. 



Ramon Jonii i González 

És prou explicativa la següent instrucció, on s'indica quan i on havien d'ac- 
tuar: 

"Que pugan castigar empmcs que sens saber ni tenir Uicencia del prot- 
homedic man que fassen desplegar boticas de drognes, chyniigians, o 
apotecaris que no tenen Iücencia o no son examina&, que castigan a chi- 
nirgians examina& o apoteuuis, que ordene medicines assnmptes o exte- 
nos apposites (si fa que los chyrurgians no les ordenasse y a nafres o 
tnmors y quexes exterrios apposites) que visiten y curan Lotes malaltias i 
lesions. Com no pugan los apotecaris sino fer los medicaments composts 
y vendre los simples, y no pugan ordenar ni los chynvgians sino es en 
nafres o tnmors, y medicaments exteriors ad hibitos pero no poden orde- 
nar sagnies ni axenrps ni purgas ni altres medicaments ques preuen y din- 
tre que pugan nsitar las botigas de drogas apoteearis o ehynugirms, que 
no pugan examinar ni donar llicencia a algn <¡o que1 remeten al proto- 
medieb o esperen la visita y als visitadors que de assi se escriura o que 
primer no consulten" (8). 

Els poders donats sofrien vanacions. Ho veiem quan, el 12 de setembre de 
1606, Tomas Bona rep novament una subrogació que, si bé ens recorda molt la 
donada a Pallarb, tal vegada en aquesta s'hi veu una inclinacid més gran cap a 
qüestions merament administratives: cobrament i presentació de lletres executb- 
nes, salaris, etc. (9). 

Un altre cas particular el trobem el 27 de novembre de 1607 refent a Bernat 
Bardina, metge de Tremp. La seva jurisdicciú comprenia la Conca de I'Orcau, 
Val1 de Bohí, Banavés, Tremp, la comarca des del Montsec, a i'Arag6, fins Forts, 
la comarca del marquesat de Pallars, Estem d'Aneu, comarca i val1 &Aran i 
Tiwia i la seva comarca. Per alguna cucumst&ncia especial, no podent complir la 
seva tasca totalment o parcial, trobem una nota sense data de Gabnel Antoni 
Bosser que especifica que Tomas Boria portara poders per visitar "apothecaris y 
sos boticas" i examinar a alguns apotecans o cinirgiaos, a condició, perb, que els 
privilegis fossin donats a Barcelona i signats pel tinent del protomkdic en perso- 
na. Tot aixb en substitució de Bernat Bardina, el mefge de Tremp. 

De vegades aparekien dificultats malgrat les mesures legals preses. El 12 
d'octubre de 1605, havent fet Tomas Boria un manament a un apotecari de 
Guissona, Pere Fener, perquk en el termini compres entre 8 dies i un mes com- 
pareixés davant d'ell, era qualificat per i'advocal d'aqueii, Rivera, com ''preten- 
dido substituto del Prototisico", afegint també que tal nomenament era nui i 
sense cap valor i que perjudicava la fama i els interessos del seu client. Ai dors 
del document hi figura la contesta de Bona afirmant que estava autontzat per fer 
el que havia fet. 

8 - Id.: doc. salls. 
9 - Id.; f.%. 



Mosfra del paper ifunció del protomediuit i relacions amb 
els apoteca& catalans i els seus col.legis 

Reiteradament obsewem que és molt problemitic establir exactament la 
data en que rebien el pnvilegi els apotecaris, tenint en wmpte la data de I'exa- 
men. El 22 de juliol de l&%, Jeroni Juvé, metge de Puigcerdi, juntament amb dos 
apotecaris tamb6 de Puigcerda. Pere Montella i Honorat Muntaner. dineien . " 
e& a Gabnel Antoni Bosser iotificant-ti I'aptitud de Pere Pujadas, que havia 
superat I'examen. El pnvilegi és datat el dia 6 d'agost de 1606, o sigui, uns 15 dies 
després. 

El 30 de mar$ de 1606 Gahnel Antoni Bosser escnvia a Salvador Coll, el seu 
notari, dient-li que a un cirurgii de Caldes de Montbui, Jeroni Soler, se li passés 
manament de pena de 50 lliures i se ti notifiqués que la tercera part d'aquestes 
lliures era per als cofres reiais i la resta estava a disposició de protomedic. 

Aquesta nota era conseqüencia de prohibir a I'esmentat cirurgii de Caldes 
exercir la medicina, la cimrgia i d'apotecan, havcnt d'anar a examinar-se sota la 
pena assenyalada, la qual cosa ens consta escrita el mateix dia que Bosser dona- 
va I'ordre al seu notan Salvador Col1 (10). 

El 18 de gener de 1607 era concedida una Ilic&ncia a un tal Antoni Lefort, de 
Borgonya, i que en aquelles dates era a Riudoms, perquk pogues curar morbo 
ghlic i cataractes mitjanqant I'aplicació d'un ungüent (11). Queda clar que bavia 
de prestar l'obligat jurament d'obediencia al protom6dic i curar de franc els 

156 pobres que necessitessin dels seus serveis (12). 
M Si bé no tenim la seguretat que I'esmentada prohibició s'ambés a cursar, sem- 

bla ser que existeken antecedents d'un altre estranger, Jaume Galis, natural de 
la Savoia, a qui s'imputava exercir de metge, cirurgia i apotecan, sense títol(13). 

10 - Ihmh6 el 19 de gener de IMU cr fcia rn altrc manamcnt Aqucst. dmpt a loa" Rapi!.ta Camhnlr. 
dc Saiit C+loni.difr.rior ~1reait1,at zl9dc ~ultol dc 1603coata UB mdivuludc <aaei.clnomdciqull 
er td?niic. indicasa al d: \int Crliiiii que no fcr dc mery, r i i  u'ap,kwn sota pena dc 50 lli~rcr, 
donanl.li 10 dies de temps pei examinar-se d'ambdos arlr, la qual cosa. effftivsment, veiem que va 
fer. El 24 de juliol del matek any wnsta la seva liic&ncia per exercir tan sol% la medicina. 
Un altre cas aue ~ o t  ser d'inte*s mi a nosaltres & el de l o a  Teme. de Maia. Assenvalat aauest . . . . 
com apolecari, el seu comporlamenl motivava que fos amenapt amb la sanció de SO lliures ja que 
erercia la medicina sense tenir el wmspooent pnvilegi o Itictncia. havent-sc, per lanl, d'examinar. 
El dia següeat, 24 de mar$ de 16W, ubtenia el tito1 per ercrcir de ciruigia. 
Cama m curids que fuig del wmeDt. anotem que el 17 de febrer de 16% es prohibia a Jeroni Plana 
exercir la medicins, la cinirgia i @apoteca" perno tenir els suficienU coneuements ni experi&ncia, 
la aual cosa resullava "en e i ~ n  deav de la cosa oubb". Aauest individu oretenia. i ha feia. exercir 
o,íblicament el$ tres a%. hiudant.; amb carteils aue exhaia a les ola&. ~or& en el S& mana- ~ ~ 

meni. l'smina(a. L no amplir la piuhibioo, amb Id mulia de 111 duoir o dz 3Qdar.i dc pmj6 a no 
srr que cdmpareu?, a t i $ a  dcl protamCdir n cxamtnnr x del\ t r o  ans. (3s que la maita arnh6, a 
fer-re efediva, aquella es repartina en tres parts iguals: 10 ducals per a les arques reials, 10 per a 
obres pies i 10 pera i'acusador (vegeu: id. fas .  sin; t7,24,48 i 62 v). 

11 - Id.: f.46. 
12 - Sobre aquest tipus de privüegi, vegeu: lardi, R., Privilegios especiales concedidos por el piotm6di. 

co de Cataluna y Condados del Rasellón y de la Ceidaaa durante la primera mitad del siglo XVII. 
"Medicina e Historia" 2'ep. (1973) 24; 726. 

13 - No enistck data ni localitat i i'escril, inwmplet, ens impedek contker m& dades de Jaume Galis, 
(vegeu: A.H.EB., Not. Salvador Call. Manual de negwios del Protamedico del Principado de 
Cltaluiia 16M-1606:f.60 vi. 





Mostrn del pnper ijünci6 del pmtomedimr i relacions nmb 
els apotecaris cntnlans i els sew col.legis 

Títnls d'spnteeari cnncedits pel protnm6dic d u m i  el penode 1610-1640 
No hem trobat documents que ens demostrin que aquest panorama que 

assenyala una efervescencia sociopolítica tingub una accentuada repercussió en 
l'estat i desenvolupament deis apotecaris, ni amb les seves relacions amb el 
Protomedicat, la qual cosa sembla fer sospitar que s6n poques les transforma- 
cions que, denvades de I'ambient sociopolitic, es donaren a la farmacia. 

La intranquiblitat de tipus general existent entre els anys 1626 i 1640 no 
veiem que presenti cap influencia detenninativa pel que fa a la concessió de 
títols. Malgrat no tenir la certesa d'haver trobat tots els titols donats, sabem que 
durant aquesta epoca foren 113 els títols concedits pel Protomedicat, en tant que 
els iliurats entre 1600 i 1625 foren 141. Procedent d'un manual hem aconseguit 
una apreciable relaci6 que va des del 1610 al 1640, i en altres documents datats 
el 1621 i 1624 trobem 35 titols no ressenyats a I'esmentat manual (vegeu taula 11). 

Taula 11 - 
Any Nombre de Any Nombre de 

titiuats titulats 

1610 2 1626 6 
1611 7 1627 15 
1612 0 1628 8 
1613 3 1629 11 
1614 8 1630 6 
1615 8 1631 3 
1616 6 1632 8 
1617 0 1633 14 
1618 7 1634 8 
1619 17 1635 6 
1620 2 1636 10 
1621 24 (.) 1637 5 
1622 2 1638 3 
1623 2 ? 1639 3 
1624 18 (:) 1640 7 
1625 2 

(.) 20 pracedekeen de dades de visiles fetes el 1621 

(:) 15 " 
" u ,, " " " 1624 

(vegeu: lordi, R., Relaciones. ap. cit.; 233) 

Si a Catalunya hi havia malestar, aquest no s'acusa en la situació deis apote- 
caris del Principat. No trobem marcades diferencies entre ells i el Protomedicat, 
com tampoc apreciem una vitalitat de tipus col.lectivaque eus demostri una clara 
i important ascendencia en el terreny econbmic o industrial, sin6 més aviat una 



Ramon Jodi  i Gonzhlez 

situació més o menys estabiiitzada i sense una empenta científica que ens pemeti 
suposar un despreniment del seu aspecte artesanal. En aquells llocs en qui  no 
existia col4egi I'apotecan era, Ibgicament, individualista; mentre que als wl.legis 
d'apotecans existia vigorosament el concepte gremial. 

La funció de I'apotecan, imporiant encara que subsidiaria de la del metge, 
tampoc la veiem influenciada per les variacions soferies per la població. 
Mgicament, podnem acceptar que un augment d'aquella pogués haver donat 
lloc a un increment d'apotecanes. 

La wrrent immigratbna a Catalunya fou nodnda de manera constant per 
habitants del sud de Fran~a des de finals del segle XV fins al primer ter$ del 
XVIII. A pariir de 162011625 la reducció d'aquesta corren1 era manifesta ja que 
el cicle immigraton s'havia tancat, deixant d'augmentar la població (17), encara 
que aquests fets no proven de moment unes bases el suficientrnent sbtides per 
creure que el nombre de títols coneguts pertanyents al penode 162511640 tingubs 
tendincia a disminuir o a augmentar al Principat en funció del moviment 
demogrhfic, ja que, a part de la tradició familiar que condicionava la continuxtat 
de les apotecanes, existieu els condicionaments gremials. 

El penode 162711631 ha estat assenyalat com a dolent i de penúna per a 
Catalunya, especialment acnsat al camp de Tarragona i Ribera d'Ebre (18), Uoc 
on es va fer sentir la fam. Per les d a d a  obtingudes de les visites fetes a les apo- 
tecanes durant l'any 1621 podem assegurar que a alguns indrets la penúna sena 
anterior a I'any 1627, ja que de les apotecanes visitades el 1621, 10 de les per- 
tanyents a aquesta zona foren considerades com a pobres. 

Nomenciaíura confosa 
En un registre del protomidic on les dades pertanyents a apotecans van des 

del 10 de novembre de 1610 fins al 18 de juny de 1640, se'n troben les suficients 
per obtenir una apreciable relació d'apotecaris, amb la data de concesdó del seu 
pnvitegi, i alguns als qui se'& donava una certificació del queja posseien i fins i 
tot renovació del mateix en determinades circum~taucies (19). 

Durant aquests 30 anys el nombre d'apotecaris, entre els examinats i els qui 
havieu obtingut cenificació provisional, assolia la xifra de 186, sent perfectament 
determinats, en la majona dels casos, els metges i apotecans que intemingueren 
en els seus examens, quedant tambC delimitades les ipoques en que els títols s6n 
firinats per Gabnel Antoni Bosser i Alvar Antoni Bosser, fill aquest de l'anterior 
i que el va succeir en el cirrec de protomidic del Principat (20). 

17. Nadal, l., La población espaiiola, siglos XVI a XX. (Barcelona, 1966) 223 pp.; 84. 
18. Vilar,P. Vol. I1,op. dt.; 128. 
19 - lordi, R., Relaciones. op. cit.; 412417, 
20 - A.H.M.B., Nat. Antic Servat. Registro del Protomediw; f.50. 
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En aquest registre no hi trobem dades d'un interes extraordinari, perb n'hi 
trobem que mereixen no ser deixades de banda, ja que dels apotecaris que havien 
obtingut els seus privilegis podem deduir que existien apotecaries al front de les 
quals estava el per nosaltres citat com a apotecari, el qual no tenia, perb, cap títol 
o privilegi per exercir, sent aixb tolerat, ja que ningú ho impedia, fins que se Li 
cursava ordre per a examinar-se, legaliizantse pcr tant la seva situació si l'exa- 
men era satisfactori. 

És possible dir que aquells individus que taxativament ens venen qualificats 
pel notan com a apotecans no tenien apotecana, podent ser individus que feien 
practiques o b6 que havien practicat com a fadrins. Dins de la classificació tro- 
bem el determinatiu d'apotecari i I'existhncia d'alguns individus qualificats com 
pharmacbpoles (21). Si tenim en compte el significat donat a la paraula phar- 
macbpola, veurem que significa metge empínc, de vegades, i droguista, d'altres. 
Apothecarius significa mercader que té botiga o magatzem i apotecan o far- 
maciutic (22). 

Hem de creure que aquests oficis, si m& no durant aquesta epoca, encara 
estaven bastant wnfosos en zones del Principat, perb que, un cop examinats pel 
Protomedicat, evolucionarien per exercir i'art d'apotecari, de manera millor o 
pitjor caracteritzada. 

160 - De totes maneres, el 12 d'agost de 1613, per exemple, Joan Pascual, natural 
D( de Caldes de Monthui, va ser examinat per Gabriel Masclans i Gaspar Silvestre, 

ambdós del Col4egi d'Apotecaris de Barcelona. A aquests examinadors se'ls cita 
coma farmacbpoles o apotecans del Col4egi (23). 

En un curl espai de temps, 21 d'agost de 1616 a 16 setembre del mateix any, 
se'ns defineix a Jeroni Guasch, de Vilafranca, com a farmacbpola -que no bo és, 
sin6 que és cirurgih-. Francesc Tarradelles, de Manresa, el 1619 és definit w m  a 
apotecari i el 1621 no es determina la seva condició (24). 

Que el concepte pot ser diferent ens ho fa sospitar la wmparació entre dades 
corresponents a dates antenors a les visites dels anys 1621 i 16211. Aixb ens ha 
permes veure que individus que venien qualificats com a "natnrai de", "hr- 
macbpola" i "exercinf , en  data posterior, tal i com ja hem dit, quan tenien apo- 
fecaria eren definits com a apotecaris, exceptuant-ne alguns casos que poguessin 
existir de moment incontrolables. Comparativament, aixb es pot apreciar en la 
taula següent: 

21 - Segans el diccionari de la Reial Academia, ve del Ilatt phmacopola, i aquest del grec: famacopo- 
les. de famacopolon = medicament i poleo = vendre. 

22 - Rauigornera y Salmn, A,, Novisirno Valbuena (1878); 52 i 514. 
23 - El  mateix Das& ternosdesores amb aitresaoateiaris oue actuaren dela mateixn manera.oenanvents . ' 

tmbr  r aiuesi CJI ¡ed,. i i inr 8 lo, ainh alir;, que 00 hi prn~n)tcn. c ~ n i  l l r~und  dc R8poll. clsg~ab 
d n  ritat, c m  a fsrm.tdp,ldr I'erh ianlbt. Jc $i.ga~c>, 11r ,Icnoit.titaii" dc lamrri)puid *mal.< 
apuotlr i.sp -ni .nicgur!adif:rcnt. cum\ut.<~i.~ sii>li Htl.,r, Fin~.ds la Birbdl.~\~,n)alat l an) 16?1 
mm a famacbpula, mentre que e1 se" pare és asseoyalat cam 8 apoteca". 
(vegeu: A.H.M.B., Not. Andreu Servat. Registro del Protomedico; f.20,23 i 110 v) 

24 - Id.: f.58 i 59. 
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Nom Any Qual. -- 
Andreu Coter 1614 N 
Andreu Juvany 1620 A 
Bernat Escardó 1619 F 

1619 F 
Bernat Roses 1619 N 
Francesc Masdeu 1619 N 
FrancescPrats 1618 A 
Francesc TarradeUes 16t9 A 
Gabriel GueU 1614 E 
Jacobo Gasol 1619 N 
JacoboPascual 1618 N 
Jeroni Sellhs 1619 N 
Joan Alós 1624 N 
Joan Casanovas 1616 A 
Joan Pascua1 1613 N 
Joan Riutet 1618 F 
Joan Vilalta 1613 N 
Josep Aguilera 1621 N 
JosepLIoreta 1611 N 
Josep Nogareda 1621 N 
LudovicPelegrí 1621 N 
MagíCmiiles 1619 F 
Maurici Cornet 1615 A 
MauriciTrias 1615 A 
Miquel Ribas 1619 F 
Miquel Sombes 1624 E 
Montserrat Marés 1614 N 
Narcis Riera 1615 E 
Nicolau Marti 1619 N 
Pau Anglada 1611 E 
Pau Cewera (tertim.) 1624 N 
Pau CoU 1624 E 
Pere Joan Feliu 1615 A 
Rafe1 Palou 1618 N 
Raimon Gii 1619 N 
Vda. Gerald Vinvas 1615 N 

Taula 111 - 
Localitat 

La Selva 
Torredembarra 
Riudoms 
Riudoms 
Arenys de Mar 
La Selva 
Igualada 
Manresa 
Alcover 
Valis 
Blanes 
Prada de Conflent 
Balaguer 
Palamós 
Caldes de Montbui 
Cambrils 
Sta. Mana Palautordera 
Barcelona 
Baiaguer 
Vic 
La Bisbal 
Vals 
Puigcerdh 
Manresa 
Vinp 
Berga 
Vin@ 
Girona 
Mataró 
Balaguer 
Sta. Coloma 
Arenys de Mar 
PalahgeU 
Agramunt 
Blanes 
Girona 

Any Qual. Localitat -- 
1621 A La Selva 
1621 A Torredembarra 
1621 A Mora 
1624 F Faiset(.) 
1621 A Arenysde Mar 
1621 A La Selva 
1621 A Igualada 
1621 A ? 
1621 A Aicover 
1621 A Valls 
1621 A Blanes 
1621 A Prada del Confíent 
1624 A Balaguer 
1621 A Palamós 
1621 A Caldes de Montbui 
1621 A Cambrils 

161 1621 B CaldesdeMontbui - 
1621 A Esparreguera M 
1621 A Sta. Coloma Queralt 
1624 A Moii 
1621 A La Bisbal 
1621 A Valls 
1621 A Puigcerdh 
1621 A Manresa 
1621 A Vinqa 
1624 A Berga 
1621 A Vimp 
1621 A La Bisbal 
1621 A Mataró 
1621 A Artesa i a CubeUs 
1624 A Sta. Coloma 
1624 A ArenysdeMar 
1621 A PalamigeU 
1621 A Agramunt 
1621 A Blanes 
1621 A . Torroella de Monteri 

N =Natural de, F= Famcdpola, A = Apoteca", E = Exercint 
(.) L'any 1624 es eiu a un Berna1 Escardd com "Pbamacdpula" a Fahet. 
(Veeeu: lordi. R.. Relaciones. oo.cit.: 236-237) 
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A la vista d'aquesta taula, salvant aquells casos que poguessin ser familiars 
amb igual cognom, cosa que no hem pogut comprovar, podem apreciar que exis- 
teixen unes marcades diferencies en la denominació dels individus, ja que quasi 
la totalitat, exceptuant-ne els qui ressenyats al registre entre els anys 1611 i 1621 
ja eren apotecaris, segons la nostra manera d'entendre, passen postenoment a 
ser-ho definitivament. Veiem també que la major part d'ells s'establiren en el seu 
lloc d'ongen. 

Per una relació obtinguda (25) podem agrupar, segons les defiicions dona- 
des en el registre, als qui se'ls concediren els diferents títols: 

Taula IV - 
Naturals de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
Apotecans . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
Exercint a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 
Farmacbpoles . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
Habitanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

. . . . . . . . . . . . . . .  Jove famacbpola 1 
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - 

162 - . . . . .  Total 186 
M 

Seguint aquestes denominacions, podem veure que, segons els anys, aquestes 
varien, tal i com s'indica a la taula següent: 

Taula V - 
Anys N A E F JF ? H - - - - - - - 
1610 2 - - - - - - 
1611 4 1 2 - - - - 
1612 - - - - - - - 
1613 3 - - - - - - 
1614 4 - 4 - - - - 
1615 2 5 1 - - - - 
1616 1 5 - - - - - 
1617 - - - - - - - 
1618 2 4 - 1 - - - 
1619 7 2 8 - - - - 
1620 1 1 - - - - - 
1621 4 - - - - - - 
1622 - - - 2 - - - 
1623? 1 - - 1 - - - 

25 - Jordi, R., Relaciones. op. d.; 412-417. 



Ramon Jordi i Gonzblez 

Anys N A E F J F ? H  - - - - - - - 
1624 2 - 1 - - - - 
1625 - 1 1 - - - - 
1626 3 - 1 - 2 - - 
1627 1 2  1 11 - - - 
1628 - - - - - 18 - 
1629 - - - 10 - - - 

1630 - 1 3 2 -  - - 

1631 - 1 1 - - - 1 
1632 - 1 6 1 - - - 
1633 - 14 - - - - 

1634 1 - 7 - - - - 

1635 - - - 5 - - - 
1636 1 - 9 - - - - 
1637 - - 5 - - - - 
1638 - - - - 3 - - 
1639 - 1 2 - - - 

1640 - - 6 1 - - (26) 

Podem observar que la columna "Exercint" és continua a partir de 1629. És 
a partir d'aquest any que es va normalitzant per part del protomkdic una situaci6 
que té com a característica que per obtenir el títol d'apotecari s'exigia haver exer- 
cit I'art o estar-lo exercint. 

L'increment de farmacbpoles que durant els anys 1627,1628 i 1629 obtenien 
el tito1 ens fa sospitar que el Protomedicat apremiava, de ser certa la nostra teo- 
ria, la conversi6 de farmacbpoles, o venedors de drogues, a apotecaris, a benefi- 
ci d'una progressiva normaiitzaci6 en el terreny de la manipulació del medica- 
ment. 

Dierents tipus de pnviiegis 
El costum dels escnvans de refenr-se a una determinada pagina per abreujar 

ets seus escrits, en aquest cas les característiques dels títols o privilegii concedits, 
ens permet trobar certes diferencies al Uarg d'aquests anys que convé destacar. 

De tots els privilegis que queden ressenyats en aquest registre separem 
aquells que, en alguna ocasi6, les seves característiques documentals ens servei- 
xen de punt de referkncia o tipus pera la mecanica burocratica del registre, ser- 
vint de model deis priviiegis, qualificacions, pactes, etc. donats i establerts pei 
protomkdic i els seus delegats, entre eUs i els apotecaris. 
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Són els següents: 
Data del titol 

Maten Godoni (cirurgih) . . . . . . .  10.12.1610 
. . . . . . . . .  Francesc Rocabruna 30.05.1611 

Pere Joan de Toledo i Pueyo . . . .  16.09.1615 
. . . . . . . . . . . .  Francesc Serra 03.10.1627 

Joan Aragall . . . . . . . . . . . . . .  16.03.1628 
. . . . . . . . . .  Gerald Valls Prats 05.11.1630 

Les difer&ncies trobades entre ells són les següents: 
Mateu Godoni (27) - Tan sois trobem tres apotecaris els títols dels qnals s6n 

referits al seu model, pero, com que és citat en aquest registre com a cirurgii, tot 
ens fa suposar que el seu titol correspondria com anotació mbdel. A pnori, snpo- 
sem que podien obrir apotecaria sense cap característica distintiva de fons. 

Francesc Rocabruna (28) - Se li concedeix privilegi per tenir apotecana, con- 
feccionar tota mena de medicaments i donar de franc les medicines als pobres, 
sempre segons l'establerí per la Concordia del Col4egi d'Apotecaris de 
Barcelona. 

164 Pere Joan de Toledo (29) - La concessió d'aquest titol diu que Pere Joan de 
- Toledo pot tenir apotecana obería, preferentment a Lleida, i exercir a tot el ' Principat, el Rosselló i la Cerdanya. 

Frmcesc Sena (30) - A la transcripció del seu títol (vegeu annex XXN) a 
pari de tenir amb el seu coneixement model d'una pauta general, hi obseivem 
que no es fa cap referencia a la Concbrdia de Barcelona, antoritzant-lo a establir- 
se a Manresa, o a altres llocs, com a Pere Joan de Toledo. 

Joan Aragaü (31) - El pnvilegi li 6s concedit després d'haver-se complert el 
pacte establerí entre el1 i el protom&dic, pel qual durant tres anys no podia fer 
medicaments "diíícils" si no era en presencia de mestre aprovat. 

Gerdd Vdls Prats (32) - Sembla ser un títol condicionat ja que ens consta 
que Gerald Valls, un w p  examinat -al dors del seu titol hi figura la data de S de 
novembre-, feia promesa de tenir a la seva apotecaria, per un penode de dos 
anys, un "Eadn practic" per realitzar totes les coufeccions. De no fer-ho així, el 
protom&dic, sense més complicacions, podria tancar-li I'apotecaria. 

Aquests sis tipus de privilegis són els emprats com a model en el registre que 
ens interessa. Les diferencies no s6n massa grans, pero si suficients per matisar- 
los, i, encara que les epoques en que foren donats eren diferents, no creiem que 

27 - A.H.M.B., Not. Antieh Serval. Registro del Protomedica; 1.6". 
28 - Id.; f.9. 
29 - id.; f.29. 
30 - Id.; f.119. 
31 - Id.; f.128 v. 
32 - Id.; f.154 i doc. solts. 
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la diferencia d'anys condicionés les caractenstiques dels titols ja que una planti- 
lla trobada oerlanvent amb tota seeuretat a l'anv 1626. mostra escasses diferen- - 
cies comparant-la amb el titol donat I'any 1627 a Francesc Serra. 

Aquesta plantilla era aplicable tant a cirurgians com a apotecaris, pero el seu 
cone*ementi utilitat és evideut. 

El fet d'haver establerl unes diferencies entre alguns dels títols concedits és 
des d'un punt de vista general, perque tot al llarg del registre trobem altres 
diferkncies interessants de  tipus particular. 

El primer cas de revalida que trobem és el de Joan Domenech Sabater, de 
Tivissa (33), a qni li va ser concedit el titol per Jeroni Mediana, sent-li revalidat 
el 28 d'agost de 1614 per Gabriel Antoni Bosser. 

A Francesc Pelegrí, apotecari d'Arbúcies, el 28 de desembre de 1619 Gabriel 
Antoni Bosser li concedia permis i facultat per tenir apotecaria i oficina púbiica, 
en qualsevol lloc del Principat, del Rossellói de la Cerdanya, per composar medi- 
caments. S'aprecia, a més, que podia vendre "aiguardent et aüa vina composita", 
dolqos, confitures, neules, "hipoeras" i clarea (34), cosa que no podia fer quan 
obtingné el titol per primera vegada el 28 de setembre de 1615, i possiblement 
pactat, la qual cosa ens demostra, d'una banda, que no tots els titols concedits 
I'any 1615 al Principal són ressenyats en aquest manual i, d'altra banda, que no 
hem de confondre aquest Francesc Petegrí amb el Francesc Pelegrí que l'any 165 
1606 es troba a l'Arboc; i que demostrava estar en una situació econbmica molt IX 
dolenta (35). 

Bemardino Pilés, de I'Arboc;, va ser examinat per propia voluntat ja que va 
ser el1 mateix qui, per la seva gran preparació i practica -aixi se'ns diu- va dema- 
nar ser examinat. L'examen tingui: lloc a Tarragona en presencia del substitut del 
protomedic, Dr. en medicina Pau Gavalda. Igual passava amb Joan Vidal, de 
Banyoles, que s'examinava davant de Miquel Pagks. L'11 de febrer de 1632, 
Miquel Nou, apotecan de Bellpuig, compareixia davant Alvar Antoni Bosser 
(36) i, sent examinat, se li concedia Ilidncia per a un any i, malgrat que podia 
obnr apotecaria a qualsevol lloc del Principat, no podia despatxar cap "recepta 
o compositio de la Concordia de Barcelona sense intewencio de aigun altre apot- 
becan aprobat sots pena de 25 L encara que podia fer medicines d'altres tipus, 
com eren olis, ungüents, etc. Amo ens assenyala I'existencia d'un títol de menor 
categona, cas aquest que considerem diferent a les nonnes els tipus de les quais 
quedaven representats pel titol concedit -provisionalment- per a 3 anys a Joan 

- 
33 - Id.; f.24 v. 
34 - Id.; f.53. 

Hipoerhs: Vi hipa'rhtic. Vi cordial compost per ametlles dotcos, canyelia, sucre blane, aiguardent,vi 
generb, almer i ambra gris. - Clarea: composiciá a base de eanyella, gingebre. galanga, clau, carda. 
momo, pebre blanc, mel, sucre i vi blanc 

35 - A.H.M.B., Notanals, Vkitas Prothomedici Y totu Principatu Cathalonie comitalus Rosilionis & 
Ceraianiie, Anni 1621. 

36 - A.H.M.B., Not. Antich Servat. Rcgiitro del Protomédiw; f.149,215 i 176. 
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Aragall, d'Olesa de Montserrat (37). Hilan Fina, de la Bisbal, es traba en un cas 
similar el 26 d'agost de 1627 (38), perb tan sols sabem d'ell que havia d'exercir 
els 3 anys sota la vigilancia d'un apotecari aprovat pel protom&dic. També Miquel 
BalceUs, de I'Espluga de Franco& s'examini desprbs d'haver complert el pacte 
de 3 anys, fent-ho el 27 d'octubre de 1628. Probablement, també Pau Golart, de 
Canet, va estar en condicions similars, així com Josep Prats, de Manresa (39). 

De vegades, no eren tan sois dos els examens que s'havien de passar per 
aconseguir el títol, en alguns casos detenninats aquesta xika podia ser superada. 
El 6 d'octubre de 1633 s'examinava Gerard Oliva, exercint a Palamós. En escnt 
a part, el propi interessat es comprometia a tomar novament a examinar-se en 
acte de conveni o pacte, havent-se de fer carrec de les despeses del procurador 
de no anar-hi (40). 

Un cas interessant és el de Joan Pau Nadal, que exercia a Sanahnja. Aquest 
individu, el 15 de setembre de 1634, aconseguia Uidncia per te& apotecana 
oberta a Sanahnja, a wndici6 de tenir-hi mestre examinat, ja que estava sotmes 
a la Concordia de Barcelona (41), sota pena de 25 Iliures. El 19 de novembre de 
1634 (42) aquest compareixia davant el pmtom&dic. Les coses no deurien anar 
massa bé ja que se I'amenaqava amb la pena de 100 liiures si no complia -supo- 
sem- el que se li havia indicat. Aií durant un any i mig podria tenir apotecana 
oberta a qualsevol Iloc, perb sempre amb un mestre examinat, havent de sofrir, 
naturalment, un nou examen o tenir nova Uidncia (43). 

El penode de temps que es concedia era variable i segurament estava en fun- 
ci6 del saber i practica dels pretendents al títol. El 8 de desembre de 1637 (44) 
Bosser concedia Ili&ncia a Josep Guiot per estar establert a Ponts durant 8 

37 - Id.; f.128. 
No obstant aixd, Miquel No" anaM aexamiaar-seabusde I'any padat, obtenint el tilo1 el 6de juoy 
de 1633, sent aquesla vegada elsseusexaminadorsdiferents, ja que la primera vegada ho foreo Alvar 
Anloni Bosscr i els apotecaris Gsspar Silvestre i Josep Martí, seo1 aquesla vegada els mateixos els 
dos primers i el tercer Joan Xlamibia, de Barcelona, Amb aúb se'ns confnna I'extensi6 de titols 
provisionals. 

?R. Id.: f l l O .  . . . . , .. . . . 
39 - Id.; f.249 i 251. 

És probable que elseu dia tamb6 hagwmin sima1 pacte pera 3 anys: MiquelBolds, d'Olot; Gabriel 
Nadal, d'Has1aI"c; Jasep Corbeila, de Riudarns, i Jaume Foguet, de Fúx. 
íveeeu: Id.: f.lM.146 v. 148 v i  189). 

41 - Id.: doc rolts. 
42 -Id.; f.226. 
43 -Id.; doc. solts. 

El Zd'octubre de 1653 s'msmioava oovament i. segons sembla, no amnseguiria mes que assolir una 
nova provisionalitet pei un any i mig mes. duran1 el quat podna ten" apoteca& en compuyia de 
mestre examina1,sola la pena dc 1W ltiures en eas d'incomptiment. lgnoremmm finalimna la qties- 
66 jaque fins I'any 1640, any en que acaba aquest registre, res mes hem trobat referif a aquest indi- 
vidu. 
(vegeu: Id.; f.239 v). 

M - Id.; f.271 v. 



mesos, obligat, perb, a compar&iixer després davant del protomedic per examinar- 
se. De no complir-ho, tenia assegurada la multa de 25 lliures. El 28 de maig de 
1639 (45) consta que s'examinava davant Josep Martí i  ION Salvador. La cosa, 
perb, no deuria resultar massa bé ja que aquests examinadors establien un nou 
pacte, aquest d'un any, per tal que Guiot pogutis tenir apotecaria oberta amb un 
"fadn pmetic a la botiga", sota pena de 25 lliures i p8rdua de privilegi en cas de 
no complir-ho així. Se li adveriia, a més, que se li tancaria l'apotecaria si durant 
l'acte de la visita aquesta no estava conforme havia d'estar (46). 

Un altre cas, mes senzill, b el de Josep Horis, menor, que exercia a Igualada 
(47). Aquest, fill de Josep Horis, apotecari de Moiiistrol, obtenia llidncia per a 
un periode d'un any i mig, passat el qual havia de comparkixer a nou examen. 

Un cas semblant, encara que diferent en el fons, és el de Maties Cervera que 
establia un pacte en el que constava que encara havia d'estudiar per un període 
d'un any. Creiem que, per tant, aquest també era un títol provisional amb el que, 
a més, s'obligava a Cervera a tenir un estudiant de I'art el qual després també 
s'hauna d'examinar (48). 

El 25 de juny de 1635, Bartomeu Mascar6 tambe obtenia el títol provisional- 
ment constant que, per lliure voluntat, signava un document pel qual el pro- 
tom8dic podia requerir-lo si, en el termini d'un any, no s'havia presentat a exa- 

167 men tebric. Aquest acord l'obligava a no atribuir-se el tito1 d'apotecari i a pagar - 
el seu salan al procurador (49). IX 

A través d'aquestes vanants en la concessió de privilegis podem afirmar que 
en determinades condicions, i almenys durant uns anys determinats, els privilegis 
donats -a diier&ncia del que succeia en efs col~legis d'apotecaris- ho eren a títol 
provisional, comprenent períodes de 8 mesos a 3 anys, tal com es mostra a la 
tauia següent: 

Taula Vi - 
Període en que calia Sanció amb 

Data del que s'examinis o donés qu8 eren 
manament Nom compte de la visita amenacats 

??.??.???? Vda. Rubesta 4 dies 25 f 
??.??.1631 Vda. loan Olivella 8 dies 25 f 
07.02.1634 Francesc Lipen 15 dies 25 f 
13.08.1631 Vda. de Plansola 3 dies 25 f 

45 - Id.; tZ95 e 
46 - Sembla ser oue no ua ser óns al 1Moue les cosess'ananiarien. ia oue fisura una nota al maree aue , . . .  " - .  

di": "Cooiplit lo pacto y se ha e o d i i  neo pnviiegi de 8 de Juny de 1W, sense poder afirmar si 
era una altra provisionditai o be era la eaneel.laii6 de tanta i tan prolongada interinitat. 

67. td . f779 



Mostta del paper i funcid del protomedicar i relaeions amb 
els aporecaris catalans i els seus cal.legis 

Data del 
manament 

18.03.1629 
02.09.1631 
20.11.1631 
21.04.1 629 
22.08.1637 
26.11.1631 
28.07.1638 
29.07.1631 i 
10.12.1631 

Nom 

Pau Loyons 
Dami& P'ierrer 
? Pagk 
? 
Josep Mas6 
Pau Riera 
laume Rufi 

Jaume Ros o Roig (.) 

Penode en quli calia 
que s'examinés o donés 

compte de la visita 

8 dies 
8 dies 
10 dies 
8 dies 
6 dies 
4 dies 
8 dies 

Sanció amb 
que eren 

amenaGats 

25 f 
25 f 
50 f 
?? 

25 f 
25 f 
25 £ 

(.) - Jaume Ros o Roig anava a examinar-se el 2 de gener de 1632, obtenint I'aprovaci6, perb I'eristbncia 
de dos dates difercnts, fa pensar que es va repetir la visita a b6 quepodia haver tingut dos apoteca- 

És probable que tots els individus citats en aquesta taula amb La sanció de 50 
Uiures, el doble dels aitres, no baguessin acudit al manament del protomlidic: 
Jaume Ros, o Roig, jove apotecan d'Igualada, i Paglis, de Torroella de Montgn 
(51), encara que d'aquest últim no tenim m& dades que ens permetin formar un 
definitiu cnten (52). 

També es [roben durant aquests anys alguns intmsos que procuraven noma- 
litzar i legalitzar la seva situació examinat-se. 

El 2 de setembre de 1623 Alvar Antoni Bosser, ja en funcions de protomlidic, 
ordenava a Jaume Fexo, droguer de Sabadell, que s'abstingués de confeccionar 
o vendre en cap tenda "cosa composta ni altres cosas toeant Part d ' a p n t e d  
(53), sent amenaqat amb la multa de 25 lliures barcelonines, a repartir entre l'o- 
ficial que execntava l'ordre, els cofres reials i el protomlidic. 

Amb la mateixa xifra -25 Uiures- s'amenacava a Francesc Roca, barber, i a 
Gabnel Batlle, cardador de llana, ambdós #Igualada, en cas que venguessin o 
tingnessin "ayguardent (...) ni albas cosas tomnt el art d'apotecarí". Aquest 
manament era conseqüencia de finterlis que, per evitar una competencia il4íci- 
ta, va mostrar Tomas Serra, apotecan d'lgualada, al protomedic en una denúncia 
(54). 

50- Jordi, R.,Relacianes. op.cit.;243. 
51 - A.H.M.B.. Not. Antich Serval. Registro del Rotomedico; f.165.172 i 173 r 
52 - Es donk cI tftoi Eoiresoanent durant la visita a FranEesc Claris, de Beiea; a Coll. d'llla: a Gaspar - .  

Matlol, de Besalú, i a Raimon Rigo, de Figueres. 
(vegeu: Id.; f.2M v, 21% 259 i 261). 

53 -Id.; f.70. 
Senció Lmmateix mes potita que la que amcnngava a Pere Monner, de Caca dc la Selva, que cxercia 
de cimrgi8 sense tenir iiiol, seoí diferent (amb4 la reparcid6 de 18 matcka -si es qire aquesta es va 
fe? efectiva- ja que les ducs terceres pam corresponien al pmtom&dic i la resta a ?oficial executor. 

54. Id.: f.81 i 82. 



Ramon Jordi i González 

Un altre cas que afecta a un droguer, Francesc Julia, d'Artés, es registra el 5 
de maig de 1626 (55). A aquest se li comunicava la prohibició que ni "per ma 
duecta ni induecta palesa ni amagadament no gosen ni presumian en dita Vila 
(...) parts del pmt Prineipat de Catalunya y Comptats del Roselló y Cerdanya (...) 
vendre ningun genere de aguas destiladas, unguents" olis, emplastres ni coses 
compostes, ni res referent a I'art d'apotecari, si abans no "eumparegan devant 
nos en nostra casa en la pnt. Ciutat de B m a  dUts d t  dias que lo pent. vos sera 
presentat en avant comptadom pera subir examen en dita art de Apotheearia" 
per conveniencia del bé comú i exercici de la dita art i perque les coses referents 
al cirrec de protomkdic fossin encaminades "al servey de Den y descarrecb de 
nostra concientia" (56). 

Tamb6 es donaven casos en que i'apotecari s'apartava del que estrictameut 
quedava condicionat al seu títol. Aixb es fa pales el 18 de mar9 de 1629 (57) quan 
a Pau Loyons, apotecari de la vila de RipoU, se li ordenava que no fes enUoc del 
Pnncipat ui Comtats "reeeptes, ni visites malalis ni tocar polsos ni altres qualse. 
vuls coses" relacionades amb I'art de la medicina, havent de donar compte del 
motiu del seu comportament, cas de persistir en la seva actitud, en el t eme  de 8 
dies i sota pena de 25 lliures. La mateixa ordre era donada a dos cirurgians de 
Ripoll. 

A Cloran, de Perpinya (SS), quan se'] visita l'any 1627 ja se li va advertir que 169 
no podia tenir apotecaria oberta, ni confeccionar medicaments per m i  seva ni IX 
mitjan~ant persona interposada, sota pena de 50 lliures. E1 29 de desembre de 
1629 consta que, obsewant-se a mes que tenia I'apotecaria mal proveida, se li 
indicava que tan sols podna obrir-la després de ser novament visitada pel pro- 
tomedic. Se li concedieu tan sols 15 dies per pagar les 50 Uiures. Cas de no pagar, 
s'actuaria contra eU. L'ordre no deuria ser acomplida perque es comprova que 
I'apotecaria de Clorau fou tancada. 

Més h p l i e s  facultats s'atribuia e1 droguer de Martorell, Joan Marqués. 
Aquest no tan sols actuava com si fos apotecari sinó que, a més, feia de metge. 
Com era d'esperar tambd;e li enviava manament perquk, sota la pena citada, 
anés a examinar-se (59). 

També li era euviat manament a Joau Santgema, natural de Prats de Molló, 
el qual, intmsament, feia de cintrgia i d'apotecari a la ciutat de Cardona. 
D'aquest sabem, perb, que va anar a examinar-se, obtenint el tito1 d'apotecari. 

El 12 d'agost de 1632 s'indicava a un.ta1 Francesc Trilla que es personés 
davant el protomkdic per tal d'exampdse, cosa que feia un mespesprés, acon- 
seguint, perb, només un tito1 provisional pera 3 anys. 
- 
55 - Id.: f.91. 
50 TmM la inlrncncib Jel proii>mkdir. en aqlerl c d i  rcfeicni a l  acii i~d drl didguzr era .un>:qLin. 

cid d; lrs in<i3nctci de Joan Chns> 3 dc Miqucl Sim6 .+p<rtcirnr ds In dil.#\llu 
57 - id.; ti40 v. 
58 - Id.; f.150. 
59 - Id.: f.181 v. 



Mostra del paper i fundó del protomedicat i relncions amb 
els apotecnris cntalans i eis sem col.legis 

El 7 de febrer de 1634 s'extenia manament a Francesc Lipen que exercia de 
farmacbpula a la localitat de Vila-Rodona i, sota pena de 125 Iliures, se li prohi- 
bia tenir apotecaria oberta, havent de compar&ixer, en el t eme  de 15 dies, a 
Barcelona davant el protomkdic, tal i com havia succeit altres vegades (60). 

Pel que fa a I'apartat de les vidues que tenien apotecaria, les dades que d'a- 
quest registre obtenim són escasses. Hi trobem citada una vídua d'apotecan a 
GranoUers (61), el nom de la qual no s'especifica, a la que es prohihia tenir apo- 
tecaria, sense dir res més. Una altra probibició es fa a la vidua de Joan Olivella, 
aquesta vegada sense especificar localitat. Sense situar també, trobem la vídua de 
Plansola (62). Caterina Ruhesta, de Granollers, tamhh 6s citada el novembre de 
1631 (63). El 23 d'abril de 1628, a la mateka localitat, hi trobem una altra vidua 
el nom de la qual no es cita. Eren ambdues la mateka persona? 

A Vilafranca hi trobem a Mana Angela Mascaró, vídua de Bartolomé, I'apo- 
tecana de la qual estava situada en el carrer de "las Cols" i era regentada pel seu 
fill, Pan (M), apotecaria citada a la ruta de I'any 1621, any que Pau era examinat. 

Durant aquesta &poca trobem 27 Eognoms d'apotecan que, en ser comuns, 
poden significar-nos continuitat en I'exercici de I'art(65). 

Pel que fa a debitoris, només trobem el de Galceran Amella, de 9 Uiures i 12 
sous, corresponent al salan del privilegi obtingut (66), la qual cosa ens porta a 

170 creure que d'existir-ne altres deuen estar anotats en altres llibres del protomt3dic 
U( que es desconeken fins el dia d'avui. 

Delegacions cuncedides pef protomedic 
ES interessant el capítol corresponent a les substitucions atorgades pel pro- 

tomedic. Aquestes són diverses, pero d'interks conctet per a nosaltres hi trobem 
que el día 9 de mar$ Alvar Antoni Bosser nomenava a Joan Gaspar Pasqual i a 
Francesc Llacuna, de Ripoll, substituts sens per visitar apotecanes. El 5 de 
desembre de 1630 delegava a Jacob Colomés, metge d'Esterri d ' heu ,  per vigi- 
lar el que passés a la seva zona referent a les arts mediques (67). 

M) - Id.: f.186 i 217. 
61 - Id.; f.143. 
62 - Id.; t l M  i 165. 
63 - Id.; f.172. 
64 - A.H.M.B., Notarials. Visites Prothomedici ... Anni 1621. docsit. 
65 - Jordi, R., Relaciones. op. cit.; 411412. 
65 - A.H.M.B., Not. &ich Senat. Registro del Pmt~medEio; f.1. 
67 - Id,: t77,78 i 158 u. 

Voiem la potestat donada als substituts amb el eas de MonUemt Sirera, metge de Lleida, ei qual 
estava auto"tza1 a actuar a LIeida i la seva dibcesi. pel que feia a qüestions mediques, a parür del 28 
de novembie de 1633. Un altie i~dividu, Joan Pere Argelet, agulnl de Barcelona, era nomenat pro- 
curador de Bosser, amb plens poden. La procuradona podia coexistir amb I'exercici de la faculta1 
pera examhar, wm era el eas de Joan Raimon S p s ,  que podna mott b6 ser I'abans ntat el mes de 
fcbrer de 1639. o el del famacbouls d'Esfem d'Aneu. Joan Sans i Ramon. que consta acluava 1'11 
de geoer de 1610 en I'euamen d'hdreu Garbs. de Salardú. 
(uegeu: Id.; 159 v i  3%). 



De vegades, les delegacions eren m& hmplies. El 14 de desembre de 1630 es 
facultava a Magí Martí, metge de Tortosa, perquh nomenés farmacbpola i notan 
per tal de visitar les apotecaries de Mora, Gandesa, Batea i Ulldecona, a ra6 de 
4 lliures i 16 sous per apotecaria visitada, podent exigir i rebre hpoques, albarans 
i tota mena de cauteles. 

Jacob Joan Borras, metge d'Agramunt, el 13 de marq de 1631, podia, pels 
entoms d'Agramunt, visitar i inspeccionar apotecaries i drogueries, a ra6 de 4 
ducats per visita, i demanar ajuda a les autoritats per al wmpliment de la seva 
missi6 (68). 

En determinatscasos tamb.4 els reiigiosos eren facultats. El 6de  novembre de 
1631 li eren concedits poders per actuar com a procurador del protomedic a 
Narcís Cassari, rector de la parrbquia de Sant Esteve de Lémana (69). 

68 - Id.; 160,lMt v i 162. 
69 - Id.: f.170. 



VISITES D'INSPECCIÓ A LES 
APOTECARIES DE CATALUNYA. 

SEGLES XVI AL XVIII. 
CONSEQUENCIES, CRITERIS 1 

UTILITAT DE LES INSPECCIONS 



Ramon Jordi i González 

v isites componenti  a I'any 1592 

El 30 de gener de 1592, Joan Rafael Moix, lloctinent del protomidic Jeroni 
Mediona, junt amb Joan Ponsich, apotecari del Coldegi de Barcelona, efectuaven 
la primera visita a "coram dimeto M m h o  Aliot", apotecari de Granollers (l), 
situat a la "ptap de las gallinas" (vegeu ruta 1). Marc Alliot rebia els visitadors 
i els mostrava els medicaments que li ereo demanats. Observem que a I'acta que 
es feia aquests medicaments eren relacionats per grups: pólvores cordials, "pol- 
vnn solutines", "axarops", "Aoguents", olis, píndoles, "trocixos", "emplastra" i 
"simplicia". La relació de medicaments 6s copiosa i, entre simples i compostos, 
amben al nombre de 83, anotant-se els defectuosos i en males condicions. 
S'advertia Alliot que en el t eme  d'un mes havia de compart5ier davant del pro- 
tomedic per tal de donar compte d'haver conegit els defectes trobats. En cas de 
no fer-ho així, se'l multaria amb 20 ducats. 

Fet un estudi de les visites realitzades i tenint en compte que tan sols consi- 
derem com a ben assortides aquelles apotecaries que, w m  a maxim, tenien 3 fal- 
tes, en aquesta ruta trobem que de les 51 apotecanes visitades un 80 % estaven 
ben assortides. Aiib representa un apreciable percentatge a favor dels apoteca- 
ris. 

Malgrat no baver trobat conEirmat en el llibre d'actes el salan del lloctinent 175 
per cada visita feta, és probable que, sent-bo també el 1594, aquest any fos de 4 x 
ducats, equivalents a 24 sous, o sigui, rebria 4 lliures i 16 sous per visita. Aiii, teb- 
ncament, d'aqoesta ruta el protomedic va rebre en concepte de visites el que es 
comptabilitza en la taula següent: 

Taula VI1 

Pagaments efectuats pels apotecaris 223 f 16 a 
Deute de Pau Llansi . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 f 12 a 
Tres visites adeutades (Mas, Boil i Guascb) . . . . .  14 f 8 a 

51 apotecaries a 4 £ i 16 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224 f 4 o 

Cal fer constar que algunes visites s6n donades en absincia de I'apotecan 
Pau Llansi, de Vic; Gaspar Mas, #Igualada; Andreu Caunar, de El Catllar, i 
Montserrat Artús, de Vilafranca. Generalment rep la visita I'esposa i sembla ser 
que si els visitadon demanaven que els mostressin les substincies era I'esposa qui 
ho feia, si m6s no en aquelles apotecaries on no hi havia fadd D'altra banda, 
veiem que I'associació i I'arrendament eren pemesos: Bemard Valls, de 
Granollen. Observem que a Valls, per examinar a Jacobo Nogués es va consti- 
tuir un tribunal format per dos apotecaris de Valls, un de Barcelona i el lloctinent 
del protomidic. 
- 
1 - A.H.PB., Not. Francisco Devesa Gateerán. Libro de Actas de las visitas del Protom4dico del 

Principado dc Cataluña y Condados del RoseUón y Cerdaña, 1592. 



Visites d'inspecció a les apotecaries de Calalunya. 
Segles XVI al XVIII. Consequ&ncies, criferis i utilitat de les inspeccions 

Visites eonesponents a l'any 1594 
Una altra ruta 6s la iniciada el 28 de julio1 de 1594, actuant com a substitut 

del protomidic el magnífic Joan Amat, doctor en arts i en medicina (2), i Joan 
Ponsicb, com a apotecari del Col.legi d'Apotecaris de Barcelona. (vegeu ruta 2) 

En aquesta ruta, el dia 6 d'agost, arribats a CoUiure, és visitat Miquel 
Cercaneda, situat al "ütoral del mar", seut acompanyats els visitadors pel batlle. 

Un altre apoteciri de CoUiure, Pere MoreU, havia anat a Perpinya. Rebia la 
visita el seu gema Rafael. 6 s  cunós l'inventari que a aquesta apotecaria s'assen- 
yala. Se citen 13 envasos diferents contenint aiguns rnedicaments en males condi- 
cions, quatre d'eUs segeUats -se'ns diu- amb el segeU del protomkdic. Aquests eren: 

''P" ermodaetilus" 
Id. un pot d'estany amb dos nanses, retolat en una cara "triphara magna" 
i en I'aitra mitridat, d'un pes de 3 Iliures, 2 unces. SegeUat. 
Un altre d'estany amb dos nanses retolat triaca magna, d'un pes de 5 lliu- 
res, segellat amb e1 segell del protomkdic 
Un altre de terra blau amb estries blanques retolat "diphenienn" que 
"pesa eneamerat" 2 lliures i 2 unces. 
Id. de terra blanca, retolat "diamusis dnids", "pesa eneamerat" 2 Uiures 
2 unces. 

176 Id. un altre pot de terra "envnmi$at" de blau retolat "nngnenhun agrip- - 
x pe de pes eneamerat" 2 Uiures i mitja. Segellat. 

"Item aitre pot de terra envernissat de vert y negce, inlitulat nngnenhim 
rosati de pes eneamerat tres Uiures y dos nnsas" 
"ltem nn pot de tema petit de ndre intihilat confertionis JaehUttnn de pes 
e n d e r a t  de dos nnsas" 
"Item nn pot de terra blanc, pera nnguento de los apostnles de pes enea- 
merat de tres Sores justes". SegeUat 
"m pot de vidre" mitjh retolat "eonsewa de buglosa de pes eneamerat de 
tres onses" 
Un altre per a "diatragantis frigídi" de "pes encamerat de dos onses y bon 
pes" 
Un altre per a pólvores aromatics rosats de 2 unces de pes. 
Un altre per a pólvores de sang de drac, de vidre, de 5 unces. 
Un altre, de vidre, pera pólvores "de pes eneamerat" 2 unces. 

Els visitadors ho segellaven tot novament i bo posaven sota la custodia del 
batlle, tot esperant la futura decisió del protomkdic. Sembla ser, pero, vista l'ad- 
vertincia feta a I'esposa de Morell, que aquest, sota pena de 100 ducats, bavia de 
comparkixer davant el protomkdic per donar compte del "que se habia eneon- 
trado en su rasa", i que Morell no deuria ser apotecari ja que cap indicació espe- 
cial mis es fa constar. El que queda pendent 6s saber qui va ser el protomhiic que 
segella primer els recipients a Pere MoreU. 



En concepte de visites, tebricamemt i segons les nostres dades, el protome- 
dic havia de percebre el següent: 

Taula VI11 

Pagaments efectuats pels apotecaris 1 8 2 f 8 a  
Deute de Pere Pujol . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 f 16 a 

36 aootecaries a 4 f i 6 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187 E 4 a 

Quant al que podem considerar com a intrusisme, si bé hem trobat el cas de 
Joan Ferrer i el del cerer Gibert, ens interessa un manament cursat contra Dionis 
Cerda, de Vinqa, que exercia il,legalment Pan d'apotecari "fahent y venent 
unguents, w o p s  y moftss altras cosas a dita art d'spothecaria". Aquest mana- 
ment deia que, de continuar així, se'l multana amb 100 ducats. Malgrat tot, 
aquest document dirigit a Cerda, solt, datat el 27 de juiiol de 1594 i signat pel pro- 
tom&dic Jeroni Mediona, ens fa suposar, vista la seva data, que si el 29 ja es tro- 
baven els visitadors a Olot comenqant el seu recorregut d'inspecció, mes que 
atrapar a l ' i n t ~ s ,  se'l posava en guardia abans que ambessin a Vin@ -el 10 d'a- 
gost- localitat no massa Ilunyana. És estrany no trobar cap dada referent a Cerda 
quan els visitadors van ambar a la dita localitat, la qual cosa ens fa creure que tal 

177 
vegada la documentació d'aquest any, per haver-se extraviat, no sigui completa - 
en aquest fascicle que detallem. X 

Pel que fa a la tradició familiar, els noms de Viader, Ula, Raurés i Llacuna, de 
Ripolt Mares, de Vinga; Muntaner i Muntaltar, de Puigcerda, ens mostren les 
mateixes arrels. 

De les 36 apotecanes visitades, 7 estaven perfectament i tan sois a 5 ets man- 
cava una substancia. La zona que té més gran nombre de faltes és, seguint la ruta, 
la compresa entre Besalú i Torroella de Montgrí. La zona compresa entre 
Puigcerda i Terrassa pot considerar-se ben assortida, especialment Ripoll, locali- 
tat d'acurada competkncia per part deis seus apotecaris. 

El percentatge d'apotecaries visitades que poden considerar-se com a ben 
assortides assoleix un 33 %, percentatge clarament inferior al registrat f'any 1592, 
tot i que hem de tenir en compte que una comparació num+rica paral.lela és difí- 
cil d'establir per quant les locaiitats visitades en amhdues mtes eren diferents. 

En aquesta ruta d'inspecció les apotecaries tancades per no estar en condi- 
cions foren 3 i els títols concedits 9. 

Visites eomesponents a i'any 1595 
Un altre itinerari 6s el comenqat el mes d'agost de 1595 (3). Aquest s'inicia a 

Piera el dia 1, actuant com a protom&dic Jeroni Mediona, el metge Agusti Bruna, 
acompanyat de Joan Ponsich, apotecan de Barcelona (vegeu ruta 3). 



Visites d'inspeccid a les apotecaries de Catalunya. 
Segles XVI al XVIII. ConseqüPncies, criferis i utilirut de les inspeccions 

Tots els apotecaris assenyatats en aquesta ruta són denominats "Discrets". 
De les 63 apotecaries visitades aquest any, 37, o sigui, el 58% estaven ben 

assortides, seguint el ngorós criteri de que I'apotecaria amb m& de 3 faltes que- 
dava exclosa d'entre les ben assortides. Malgrat que en aquesta ruta apotecanes 
amb 10 faltes foren considerades pets visitadors com a ben assortides, nosaltres 
generalitzem el mateix cnten en totes les rntes per tal de poder establir unes 
xifres significativameni comparatives. 

Apotecaries mal assortides en trobem: 2 a Balaguer, una a Ponts i una a 
Martorell. Al centran, les millor assortides les trobem a Manresa -les 4- i a 
Cervera. El mateix, exceptuant-ne una, passava a Vic i, a la costa, a Calella i 
Blanes, deixant bastant que desitjar les apotecanes de Vilafranca del Penedes. 

A n b  relació a les visites fetas I'any 1592, podem apreciar que a GranoUers 
aquel1 any hi havia 4 apotecanes i aquest, 1595, només 3. En elles hi continuava 
Marc Alliot i Francesc Batlle, no havent vanat gaire el panorama pel que fa a I'a- 
provisionament, ja que, malgrat la desaparició d'una apotecaria, tan sols la de 
Batlie havia millorat sensiblement, no succeint el mateix amb la d'AUiot. 

A Mataró, en conjunt, les 2 apotecaries havien mülorat, ambdues estaven 
ben assortides, no sofrint variació la de Joan Argila, de Calella que continuava 

178 ben qnalificada. - A Vic, Bernard Comellas era nou i Jaume Morlans era I'únic que estava mal 
assortir, igual que I'any 1592 que hi havia dos apotecanes menys. Els altres apo- 
tecaris, tots continuaven estant a Vic. 

Tan sols Papotecaria de Me Pedrolo, d'Agramunt, va ser tancada. 
Partint que el salan de la visita era de 4 ducats, equivalents a 24 sous cadas- 

cun i, per tant, el seu valor convertit era de 4 f i 16 cr, i sent el salan del privilegi 
7 lliures i 4 sous, equivalents a 6 ducats, establim així el moviment monetari teb- 
nc  del protomedic durant aquestes visites: 

Taula IX - 
Visites 

Pagaments efectuats pels apotecans 302f 2 0  
Deute de Baltasar Ferrer . . . . . . . . . . . . . . .  6 a 

63 apotecanes a 4 f i 16 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  302 f 8 a 

P l '  
Pagaments en concepte d'obtenció de 

pnvilegi 87f 120 
Deutes de: Baltasar Ferrer . . . . . . . . . . . . . .  6 f 

Tomas TeWdor . . . . . . . . . . . . . .  7 f 4 a 100 £ 16 a 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  403E4a 



Visites cnrresponents a I'any 1609 
Per fer la ruta de les visites a les apotecanes corresponent a I'any 1609 van 

ser especialment escoilits: Tomas Bona, doctor en medicina, i Miquel Querol, 
"phannaeopula", ambdós de Barcelona, sent Querol cbnsol del Col4egi 
d'Apotecans de Barcelona (4) (vegeu ruta 4). 

Pel que se'ns diu en la documentaci6 d'aqnest any 1609, hem pogut coneixer 
que les visites que es van fer I'any 1606 van transcórrer amb total nonnalitat 
-malgrat que nosaltres no hem trobat la documentació d'aquesta ruta- i que, de 
vegades, quan es visitava un cirurgii, I'apotecan Miquel Querol estava present 
en la visita. 

Podem comprovar que el 1609 I'estat general de les apotecanes no era bo. 
Veiem que tan sols onze, de les 40 visitades, estaven ben assortides, el que repre- 
senta nomes un 27,5 %. Algunes d'elles, en relació a les visitades a les mateixes 
localitats i'any 1595, aleshores ben assortides, ara no ho estaven: Ponts, Arbeca i 
Agramunt. Aii s'explica que I'any 1595, de 63 apotecanes, 37 estiguessin ben 
assortides i aquest any, de 40, tan sols ho estiguessin onze, i encara a les mal 
assortides de 1595 els faltaven, en conjunt, molts menys medicaments. 

Des d'un punt de vista econbmic, tenint en compte els deutes, en aquella oca- 
si6 el protomkdic rebia 389 Iliures, contra 113, de deutes, i ara, sobre unes 189 
lliures, deixava de cobrar-ne al comptat unes 31, aproximadament, (24 ducats, 24 - 
dracmas) la qual cosa venia a representar, tamb6 aproximadament, un 15 % del X 
que havia d'ingressar, o sigui, hi trobem una diferencia en contra, refent a 1595, 
d'un 12 %, percentatge que és molt superior al més alt trobat fina ara (8 %) i que 
correspon a I'any 1592 (vegeu taula X). 

Taula X - 
Nom Localitat Deute 

Vda. d'Antoni Montalt . Ponts 7 ducats (de 1605) 
Melcior Roman . . . . .  Les Borges Blanques 2 " 

Joan Fener . . . . . . . .  M6ra d'Ebre 4 " 

Pere Romeu . . . . . . .  Gandesa 24 dracmes 
Pere Verges . . . . . . . .  Ulldecona 4 " 

Joan Antoni Moix . . . .  4t4 " (de 1606) 
Joan Fener . . . . . . . .  Falset 4 " 

29 ducats 24 dracmes 

Pels als nostres cileuls prenem com a ttpus. 1 lliura = 20sous 1 dueat = 22 sous 

- 
4 - A.H.M.B., Notarials. Vtsitesdel Protam&dica les fam2,ciesde Cltalunya. Anys líA9.1624-1672.1674, 
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Vwites corresponents a Pany 1621 
El dia 9 de julio1 de 1621, Gabnel Antoni Bosser, tinent del protomedic al 

Pnncipat de Catalunya, nomenava Gaspar Joan Pasqual, doctor en arts i medici- 
na, i a Francesc Llacuna, apotecan, ambd6s de Ripoil, perquc? visitessin les apo- 
tecanes d'un llarg itineran (5) (vegeu ruta 5). 

D'aquesta ruta ens interessa veme que quedaren pendents de cobrament, per 
part del Protomedicat, certes quantitats. En detallem algunes a continuaci6, les 
quals, a mes, venien incrementades, tot i que aquí no hi figura, amb 15 sous, sala- 
n del procurador (vegeu taula XI). 

Taula XI - 
Paga Deu 

Núm Nom - Lloc f a 6  f a 6 ( * )  --- 
Antoni Conbelles Sallent 
Joan Manés Tori 
Rafael Nonell Cernera 
Jeroni Marti Sarral 
Joan Angel Font Bellpuig 
Miquel Guardiola CubeUs 
Bartomeu Bas(n.Reus) Cambnls 
Francesc Artús Alwver 
Jeroni Artús VaUs 
Pauli Mascar6 W. Pened. 
Francesc Garcia Puigcerdit 
Pau Serra Granollers 

= Pagament a deute en woceple de Visita o Pnvilegi 
+ - Cancel.lat el 148.1624 
++ = %sita a dos aootecdes 
t+t =Queda a deure 10 Ducats moneda de Barcelona. (Valor pres: 1 Ducat=24 sous) 
tttt = Cancel.lat el 27.2.1622 

Altres apotecans pagaren quantitats variables per la visita. No hem trobat 
cap debiton, ja que es veu que reunien les circumstancies especials que es mani- 
festaven en pagarnents diferents pel que es dedueix dels registres estudiats. 
(vegeu taula XII). 

5 - A.H.M.B., Nolarials. Visitas Prolhomedici y Totu pnncipatu Cathalonie comilatus Rossilionis & 
Cenlanüe anni 1621. 



Romon Jordi i Gonztílez 

Nom 

Joan Manalt 

Pere Antoni Alet 

Francesc Banetas 

Onofre Trias 
Ludovic Vinader 
Josep Servera 
Rafael Bosch 
Onofre Picaire 
Apotecaris de 
Cosme Giner 
Joan Scola 
Pere Romeu 
Col4egi apotecans 

Pau Prat 
Francesc Carreras 
Vda. Jacobo Sabater 
Bemat Pilés 
Francesc Navés 
Magí Vidal 
Francesc Peregri 
Montserrat Artús 
Simó Roquer 
Pere Pujadas 
Miquel Simón 
Antoni Mas 
Dominic Soler 
Pere Feliu 
Jacobo Rourés 
Francesc Llacuna 
Ludovic Buenaventura 

Taula XI1 
Paguen (.) 

Localitat £ 0 8  

Berga 3 6 

Berga 10 16 

Manresa 2 8 

Manresa 3 
Montblanch 4 
Montblanch 3 12 
Les Borges 3 6 
Verdú ? ? ?  
Lleida 11 
ni 4 
Batea 4 8 
Gandesa 2 9 6 
Tortosa 6 

Reus 3 12 
Tarragona 4 
Tarragona 2 6 
Tarragona 3 12 
Tarragona 3 12 
Tarragona 3 12 
L'Arboc 0 0 0  
Vilafranca Penedts 3 
Martorell 4 
Puigcerdh ** 
Elna 2 4 
Figueres 3 12 
TonoeiladeMontgri 3 6 
Palafrugell 1 4  
Ripoll 3 12 
Ripoll o o o 
Mataró 3 12 

Concepte 

Visitada feia 
menys de dos anys 
Visita anterior 
y actual 
No visurats els 
medicaments 
Era pobre 
No especificat 
Per costum 
No especificat 
Per pobre 
No especificat 
No especificat 
No especificat 
Per pobre 
Segons sentencia. 
Devien ser 20 *? 181 - 
No especificat 
No especificat 

X 
Per pobre 
"per facta gratia" 
"per facta gratia" 
"per facta gratia" 
Per pobre 
"per facta gratia'' 
No especificat 
No especificat 
No especificat 
No especificat 
No especificat 
No especificat 
No especificat 
figura el signe /o/ 
No especificat 

. Alguns apotecaris que tenien I'apotecaria qualiúcada m m  mal assonida pels visitadon satisfeien 
integres eis drea que els visiladon percebieo. 

* - Pagava 12 ducab. 
** - Consta que pagava: "Quelmm". 

En linirs generals. en aquestcs visites d'insprsció s'apreoa un milloramenr de 
I'estat dc les apotecaries. D'un total de 172. 29 no estavcn, segons els visitadors. 
ben assortides. Aixb ens representa que, enfront el percentatge de les ben assor- 



Visites d'inspeccid a les apotecaries de Catalunya. 
Segles XVI al XVIII. Conseqü2ncies, crileris i utilitat de les inspeccions 

tides el 1592: 80 %,el 1594: 33%, e1 1595: 58 % i el 1609: 27,5 %,duran¡ aquest 
any el percentatge assoleix un elevat índex: 83 %, quelcom superior al de 1592. 

Hi ha un fet, perb, que convé valorar. 
Tebricament, el protomedic havia de cobrar, cas de pagar els drets de visita 

tots els apotecaris, la quantitat de 825 f i 10 o. Per una skrie de circumsthncies 
que han quedat paleses en la taula XII, el protomedic rep 80 lliures i 8 sous de 
menys, i podnem dir que graciosament ja que a 41 apotecaries els va cobrar xifres 
menors i variables, sense seguir cap norma específica, si n'exceptuem els casos de 
pobreia. Tot i suposant quL~lacuna estigués-exempt de pagament per ser convi- 
sitador i que altres apotecaris considerats coma pobres no firmessin cap debito- 
n, veiem que, d'aqueils que el van signar, 5 van fer-ho en concepte d'obienció de 
privilegi, la quai cosa fa que aquelles 80 f i 8 o s'incrementessin amb 88 f i 8 o 
més, convertint-se les 825 f i 10 a de les visites, més les 240 corresponents a 20 
privileds, en 1.065 f i 10 o (vegen taula XIII). A I'hora de la veritat, ja que els 
deutes i el que es rebaixh sumaven 169 f i 6 o, el protomedic va rebre, aproxi- 
madament, 896 f i 4 o. 

Taula XIII 

Deno- Data Metge Apotecari 
minats Nom Localitat Examen ex. ex. 

182 E Joan Gamgó Manresa 07.08.1621 G.J.P. ELI. 
- E Joan Armanya Manresa 07.08.1621 G.J.P. ELI. 
X A Rafael Nonell Cervera 12.08.1621 G.J.P. ELI. 

A Jacobo Ninot Cernera 12.08.1621 G.J.P. F.L1. 
? Jeroni Martí Sarral 14.08.1621 G.J.P. E.LI. 
E Iñigo de Pas Bellpuig 18.08.1621 G.J.P. EL¡. 
A Joan Genoves CasteUóde Farfanya 24.08.1621 G.J.P ELI. 
? Gaspar Berart Reus 04.09.1621 G.J.P. ELI. 
N Bartomeu Bas Cambrils 04.09.1621 G.J.P. ELl. 
A Jeroni Artús Valls 06.09.1621 G.J.P. ELI. 
A Pau Mascaró Vilafranca del Penedes 11.09.1621 G.J.P. F.LI. 
R Francesc Garcia Puigcerda 29.09.1621 * EL1. 
R Jacobo Viader 1Ua (Canflent) 06.10.1621 G.J.P. ELI. 
A Pere Calvet Torroella de Montgn 15.12.1621 G.J.P. EL1. 
E Benet Anglada Banyoles 22.10.1621 G.J.P. E.LI. 
A? Bartomeu Flores Vic 26.10.1621 G.J.P. ELI. 
A Pau Serra Granollers 29.10.1621 G.J.P. ELI. 

A? Marc Vinader Hostalrich 31.10.1621 G.J.P. ELI. 
E? Bemat Vergés Hostalrich 31.10.1621 G.J.P. ELI. 
A? Melcior Romani Calella 01.11.1621 G.J.P. ELI. 

Quallcats mm a: 
E = Ercrcinl a; A = apotecan: N = Natural de; R = Residenl a 

* Examinat ver 0 .J .P (Oasuar Ioan Pasaual. melee de Riuoll) i G.A.B. (Gabriel Aatoo üosier. . . . . 
pro~om& ddei ~rincipat).. 

G.1.- - Gaspar Joan Pargual. metgc de Ripotl. 
RLI. - Francesc Llacuna, apoteca" de Ripolt, ammpanyant, com a visitador, del protom&dic. 



Ramon Jordi i González 

Visites corresponents a I'any 1624 
Una altra ruta interessant 6s la que comen@ el 13 d'agost de 1624 a la ciutat de 

Berga (vegeu ruta 6). També foren protagonistes principais d'aquest recorregut el 
per nosdires ja conegnt Joan Pascuai, metge de RipoU, que actuava com a snbsti- 
tnt del protomedic, i Llacuna, apotecan amb anilogues funcions inspectores. 
Durant aquesta ruta es visitaren moltes localitats tambe visitades i'any 1621 (6). 

De les 188 apotecaries visitades, 122 foren considerades com a ben assortides, 
63 w m  a mal assortides, si 6s que extremem el judici, i dos foren tancades pels 
seus propis amos: Pere Anglada, a Banyoles, i Francesc Benetes, a Manresa. 

Aquestes xifres representen que un 61 % de les apotecaries visitades estaven 
en bones cnndicions, percentatge bastant inferior a i'assolit durant les visites 
d'inspecció del 1621. 

En algunes localitats apreciem un increment en el nombre d'apotecaries en 
relació al 1621: Betga 1, Lleida 1, la Selva del Camp 1, Vilafranca del Penedes 1, 
Reus 3, etc. 

Eis metges o cirurgians que trobem que van fer de testimoni en diverses loca- 
litats han estat classificats en la segiient taula XiV 

Taula X N  
183 - 

Locaiitat Metges Cúuigians X 
Tork Vicenc CasteUet - 
Sallent Rafael Camps - 
Manresa - Gabnel Falcet 
Esparreguera - Francesc CabaneUas 
Olesa Jacob Montaner - 
Caldes de Montbui - Onofre Xixet 
Puigcerdi Pere Maranges Onofre Domenech 
Illa Francesc ConiU - 
Perpinyi Ludovic Sale11 - 
TorroeUa de Montgri Tomas Ripoll 
La Bisbal Hilari Fina Josep BN 
Girona Jeroni Pocb - 
Montblanc - Bartomeu Font 
BeUpuig Francesc Jover - 
Verdú Francesc OUer - 
Castell6 de Farfanya Joan Genoves Mateu Amengol 

Baltasar Lafuente(?) 
Lieida Francesc Ferrer - 
Almenar Joan Scolas - 
6 .  A.H.M.B., Notlrials. Visites del Protomtdic a les farmhcies de Calalunya. Any. 1609-1624- 
1672-1674. 
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En aquesta ruta el Protomedicat havia de rebre, tebncament, en concepte de 
salan de les visites: 902 lliures i 8 sous, ja que el salan per cada apotecana era de 
4 Uiures i 16 sous, i el salan que havia de rebre perla concessib dels 15 pnviiegis 
era de 180 Uiures, corresponent a 12 lliures per pnvilegi. 

Taula XV 

& 
Pagaments efectuats pels apotecaris, 
exclosos els de Girona i Tarragona 801 f 12 a 
Apotecaris de Girona i Tarragona 
(15 apotecanes) que se suposa pagaren 67f 4 0  
Deutes els quals ens consten documentalment . . . . .  28 f 16 o 
Francesc Llacuna (exempt de pagament) . . . . . . . .  4 £ 16 o 

868f16o 33f120 
188 apotecaries a 4 E i 16 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  902 f 8 o 

Pagaments fets pels examinats 
184 

118 f 
- Deutes els quals ens consten docnmentalment . . . . .  ., 62 f 

A 
118 £ 62 f 

15 privilegis a 12 f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180 f - 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.082 f 8 o 

Hem de tenir, perb, en compte que al protomkdic se li quedaren a deure cer- 
tes quantitats, de les quals en queda constancia, no de lotes, mitjanpnt i'oportú 
debitori. 

Taula XVI 

Nom 

Miquet Sombes 
Francesc Montaner 
Gaspar Bossomba 
Josep Arxer 
Jeroni Palau 
Pau Amau 
Francesc Vidal 
Nicolau Aimenar 

Data deute f rr - - 
13.08.1624 4 16 
29.08.1624 10 16 
29.08.1624 6 16 
19.09.1624 8 8 
22.10.1624 10 16 
20.11.1624 8 8 
20.11.1624 8 8 
20.11.1624 8 8 

Concepte - 
* 
** 
** 
** 
*** 
*** 
*** 
*** 

Localitat 

Berga 
Puigcerda 
Puigcerda 
Banyoles 
Cuhells 
La Selva 
Valls 
La Selva 

~~~~ ~~~~ ~~~~~p 

'.- Per nsiia. 
*',- C~mplement de 1Zf ,  impart del pnvilegi. 
"*.- Carnplernent de 10 Do-&, *POR del p"v9egi. 



Ramon Jordi i GonzhIez 

Altres deutes els hem conegut per les anotacions dels originals consultats, 
sense trobar, perb, com ja hem dit, cap debiton. 

Nomina d'apotecaris catalaus del 1671 
Si bé I'estudi de les visites que hem comentat corresponents a diferents zones 

del Pnncipat ens ofereixen un apreciable nombre d'apotecaris, un document datat 
el 1671 ens ofereix una altra relació d'apotecanes existents al Principat aquest any 
(7). El seu títol: ''iots los Apoteearis de Cataluña, y del Cbinirgians, que lo auy 
1671 se examiumen y alguns que no se volgueren examiuar y sels fen Mauament" 
6s prou explícit. Malgrat tot, no ens diu quins foren els que s'examinaren i quins 
no ho van fer. És evident, perb, que ens mostra els qui I'any 1671 actuaven com a 
apotecans a les localitats indicades en la relació. Lamentablement, malgrat tenir 
la sospita que tots eUs foren visitats I'any 1671, en no existir anotacions que ens 
pennetin considerar I'estat d'aqueues apotecanes, no podem fer seMr aquesta 
relaciú per obtenir dades comparatives com les que fem servir per afinar el cnte- 
n general sobre les apotecanes del Principat durant el període 1592-1774. 

Segons I'esmentada relació de I'any 1671, transcrita a la taula XXI, podem 
establir I'existencia de 215 apotecaris. 

A n b  aquesta relació n'hi trobem una altra, sense data, que ens mostra, agnt- 
pats per certes zones geografiques, localitats i apotecans, figurant-bi a mes al cos- 
tat del nom d'alguns d'eUs I'anotaci6: "50 Ltiures, mt. 1 L. 10 s.", amb algunes 
vanacions segons els Uon: 2 ,4 ,6 ,8  i 10 sous. Les xifres menors representen les 
despeses prbpies de la notificació del manament que el protomkdic enviava als 
apotecans del Principat. La xifra de 50 lliures creiem que correspon a La sanció 
amb que el protomedic amenapva en cas de no ser complida la seva ordre de 
presentar-se a examen, o bé perquk el seu títol fos revalidat. 

D'altra banda, tenint en compte que des del 3 de juny de 1672 al 5 de setem- 
bre de 1673 el protomkdic revalidava els titols de 129 apotecans de tot el 
Principat, costum que se seguia cada vegada que hi havia un nou protomkdic (8), 
aixo ens pennet fer certs estudis comparatius. 

Valorant l'existencia de les dues relacions pnmerament citades, podem con- 
siderar que existeix una relació d'apotecans catalans coneguts pel protom&dic 
pertanyent a I'any 1671. D'ells, uns s'examinaren i altres no van fer-ho. Per tant, 
partiot de la base que certs titols eren acreedors d'unes detenninades revalida- 
cions, considerem valid que els qui mostraren els seus títols, si m8s no, s'havien 
examinat abans o durant I'any 1671. 

Ai i ,  després de fer una primera comparació d'individus, trobem que si bé la 
quasi totalitat d'ells consten en ambdues Ilistes, existeixeo certes diferencies 
importants, algunes trobades en altres documents, i aixíveiem a la taula XVIIels 
qui, tenint apotecana el 1671, s'examinaren despres d'aquesta data. Els seus 
noms no figuren en la relació corresponent a 3.6.167215.9.1673. 

7 -  Id. 
8 - Jordi. R., Relaciones. op.ci1.: 445447 
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Taula XVII 

Amb apotecaria el 1671 Localitat Data examen 

Pere Servera Hostalric 17.08.1672 
Jeroni Pau Abrich St. Feliu de Guíxols 21.11.1672 
Melcior Puig Palautordera 22.11.1672 
Bernard Colell St. Feliu Sasserra 22.12.1672 

D'altra banda, no ens consta que a cap d'ells se'ls hagués fet adició al pnvi- 
legi, ja que aiwb no feia falta en ser examinats amb posterioritat al manament. 

A un segon grup dels examinats pertanyen els relacionats a fa tauta XVIII i 
que, si m& no I'any 1671, no tenien apotecaria oberta. Els seus noms tampoc 
figuren a la relació de 3.6.1672/5.9.1673. 

Taula XVIII 

Nom Natural de Data examen 

Joan Salvador Mora 25.04.1672 
Vicenc Grau Ager 02.05.1672 

186 - Cristofol Brassó Granoilers 06.11.1673 
X Gracia Soler Oiesa 02.01.1673 

Lluis Panedas Sant Feliu Sass. 05.01.1673 
Bemard Generes Prats de Rei 26.01.1673 
Joan Pasquai Manorell 31.04.1673 
Miquel Ameller (fil) Granollers 18.04.1673 
Josep Olivella Vilafranca del Penedes 02.05.1673 
Antoni Amat Sitges 01.07.1673 
Francesc Ofivellas Barcelona 18.08.1673 
Francesc Cafont Barcelona 28.08.1673 
Pau Costa Sant Vicenq de Sama 02.02.1674 
Joan Torres Manresa 21.02.1674 

Un tercer gmp queda constituyt pels qui registraren adició al seu pnvilegi, 
perb, que nosaltres sabem, segons la relació, l'any 1671 no tenien apotecaria a les 
localitats assenyalades junt al seu nom a la taula XiX. Figuren en la relació de 
3.6.1672 1 5.9.1673 

Taula XIX 

Nom Locatitat 
A 

Data revalidació del tito1 

Pere Canya La Bisbal 22.10.1672 
Esteve Nadal L'Arboc 03.11.1672 
Agustí Baus Caldes de Montbui 06.11.1672 
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Nom 

Joan VeUalta 
Pere Mir 
Joan Simon 
Pere Vidal 
Joan Forcadas 
Jaume Solanes 
Josep Canals 
Joan Pau Grau 
Josep Daqués 
Pere Caps 
Francesc Pescanas 
Juan Bautista Castellar 

Localitat 

Sabadell 
Piera 
PalafmgeU 
Falset 
Sarral 
Les Borges Blanques 
Salas 
Tremp 
Ponis 
Olot 
Cernera 
Conques 

Data revalidació del títol 

11.11.1672 
16.02.1672 
27.02.1673 
22.03.1673 
08.04.1673 
03.05.1673 
04.05.1673 
30.05.1673 
21.06.1673 
29.06.1673 
09.07.1673 
05.09.1673 

Un quart gmp 6s el dels apotecaris que, no citats en la relación del 1671, no 
estem segurs que estiguessin establerts a les localitais que s'indiquen, ja que 
aauestes localitais no són ressenvades en aouella ocasió. 

Aquests són els assenyalais a la taula següent i s6n citats tamb6 a la relació 
3.6.167215.9.1673 

1 R7 

Taula XX 

Nom Localitat Data revalidació del títol 

Josep Bertran Vila-Rodona 10.03.1673 
Francesc Casamitjana Prats de Rei 19.04.1673 
Felip MaUol La Pobla de Segur 06.05.1673 
Joan Pau Gibert Artesa de Segre 21.04.1673 

A la taula XXI es trascriu literalment la nbmina deis apotecaris que el 1671 
tenien apotecaria ai Principat, segons les dades en poder del tinent del protome- 
dic, Raimon Monnar, nbmina a la qual donem un apreciable valor documental. 

Taula XXI 

Noms Locaütam Noms Localilats 

Agusti M u s a  Guimara Agusil Baus Sant Cugat del Valles 
Agusti Fombs Olesa Agusti Refat Tarragona 
Aler Soler Wahanca del Panadb Andreu Banhomeu Vilahanea del Panades 
Andreu Pages hiigeerda Andreu Serra Canet de Mar 
Antoni Canteras Lleyda Bamardi Masuy Sa1ard.ú 
Bamat Fragenet Alguayre Batista Palou Ixina 
Bernardo Calell San1 Feliu Sacena Bernan Huguel Servera 
Bonaventura Gasol VaUs C a r l ~  Bonay Caslello Ampurias 
Christofol Ferra Gerona Cristofol B r a p  Sant Celonont 
Dami6 Molins Hostalric Diego Sobraques Tora 



Visites d'inspeccid a les aporecaries de Catalunya. 
Segles XVI al XVIII. ConseqiiPncies, criteris i atilirar de les inspeccions 

Noms Locaiitats 

Dionis Monclus Baiaguer 
Esteva Riera Vich 
Feliu Casanovas Mata16 
Francesc Atisant *** Sabadell 
Francesc Dimas Alavedra Tanasa 
Francesc Pau Caldas de Monbuy 
Francb Andieu PatafrugeU 
Franch. Cava Guisona 
Franch. Riutet Riudoms 
Franch. Visens Figueras 
Francisco Savanbs Tanega 
Franco Deulofeu Bisbal 
Franco Osona Vich 
Franco. Clariana Pons 
Franco. Comes CubeUs 
Franco. Pallares Solsana 
Franco. Santpons Berga 
Fmctuos Pijoan Manresa 
Gabriel Sena Gerona 
Garpar Llaguna RípoU 
Gaspar Spoy lgolada 
Gerani Marti Saneal 
Geronim Falbre Gandesa 
Oeronym Boxeda Vich 
lgnasi Fwter La Torrcdembarra 
Isidro Corbera Astcrrl d'Aneu 
Isidro Pasquai BeUpuig 
Jasinto Carabassa Sanahuja 

Lleyda 
Jaume Bages Espamguera 
Jaume Eswla * Blanes 
Jaume Joan Rubio Verdu 
Jaume Munlells Lleyda 
Jaume RebuU Tonosa 
Jaume Sala Puigeerda 
Jaume Solanas Oliana 
Jeroni CoU Areoys de Mar 
Joachim Parra Garrlga 
Joan Argullol Calaf 
Joan Bautista Cabanyes UinAs 
Joan Bonanat Urgell 
Joan Caivet Agramunt 
Joan Catellar Gem 
Joan Davi Manresa 
Joan Galart Arenys de Mar 
Joan Noves Pons 
Joan O~ona  Vich 
Joan Pau Garau Son 
Joan Pujol San1 Feliu de GuUlols 
Joan Riuter Ribera 
Joan Texidor Cornudella 

Vilanova de May 

Noms 

Esteva Nadal 
Esteve Godó 
Fcane Claris 
Francesc Baget 
Fratancese Dudn 
Francesc Soler 
Franch Fina 
Franch. Piguillem 
Franch. Trilla 
Francisco Cuyner 
Franco Comas 
Franco Grande 
Frsnw. Be~ejam 
Franw. Clos 
Franco. Feliu 
Franco. Pesiañas 
Franco. Savanes 
Gabnel Roig 
Gaspar Huguet 
Gaspar Masjoan 
Geroni Boleda 
Geronim Casamitjana 
Geroaim Pan Abneh 
Guülem FuUa 
Isidro Claver 
Isidro Fapiol 
Jasinto Ametller 
Jainto Gispert *' 
Jaume Anaguet 
Jaume Coletes 
Jaume Gensana 
Jaume Lloberas 
Jaume Piguillem 
Jaume Roset 
Jaume Santa16 
Jayme Roig 
Jaachim Boxeda 
Joachim Vinyas 
Joan Batista Gomar 
Ioan Blanch 
Joan Bonay 
Joan Casalr 
Joan Coch 
Joan Forcadas 
Joan Navano 
Joan Oliva 
Joan Psu Font 
Joan Pera Sena 
Joan Rabassa 
Ioan Simon 
Joan Torrens 
Joan VendreU*' 

Loealitats 

Ola1 
Olot 
Berga 
Arbeca 
Blanes 
Vich 
Palamas 
Puigcerde 
Selvera 
Igolada 
vaus 
Vich 
Mora 
Salas 
AIos 
Agramunt 
Agramunl 
Almver 
Reus 
Gerona 
Anglesola 
Servera 
Sant Feliu de Guixols 
Puigcerda 
Montblaneh 
Vilanova 
Hostalric 
mi 
Manresa 
Tremp 
Gerona 
Sant Celoni 
Puigcerda 
Sta. Coloma 
0101 
Igalada 
Vieh 
San1 Joan de les Abadeses 
Pons 
OIot 
Aytona 
Berga 
CeUent 
Cambnis 
ATenys de Mar 
Figueras 
Tarrega 
Besalú 
Calella 
Palamw 
Vslanova 
Vilafranca del Panades 
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N0ms 

Joan Vellalta*** 
Josep Com 
Josep Mestras 
Jasep Pages y Garhi 
Josep Tous 
Joseph Anguera 
Joseph Benran 
Joseph Bonell 
loseph Canab 
laseph Cmbetla * 
Joseph Grages 
Joreph Jofúe 
Joseph Mir 
Joseph Olivart 
Joseph Pasqual 
loseph Roquer 
10seph Vidal 
Joseph Vilamajar ' 
Joseph Vilaseca 
Lluis Violas 
March Antoni Catala 
Mani Fmit 
Mateu Caminet 
Matias Sena 
Miguel Amelier 
Miguel Carrera 
Miguel Marü 
Narcis Visens 
Pau Anglada 
Pau Sagui 
Pera Camps 
Pera de St. Joan 
Pera laan Pages 
Pera Mu 
Pera Palma 
Pere Liad6 
Pere Thomas 
Phetip Salvador 
Rafael Deulofeu 
Rafael Garrig6 
Ramon Amau 
Ramon Monja 

Vda. Ana Maria Fabra 
Vda. Geronima Giben 

Localila@ Noms 

Sabadell Joan Voltas 
Servera Josep Gay 
Sitjas Josep Osana 
Torroella de M o n t a  Josep Roig 
Monistrol loseph Aguilera 
Bellpuig Joseph Bacardit 
Vallbona de les Monges Joscph Bestús 
Piera loseph Camps 
s o n  Joseph Casenas 
Reus Joseph Desfius 
Tiemp Josepb Graner 
Granadella J m p h  Joúe 
Tonosa Joseph Montaner 
Arbos Ioseph Oriol 
Guisana loseph Roig 
Arhos Joseph Sarradell 
Cardona Joseph Vilairancha 
Valihona d'Anoia 
Calaf Llorens Mora 
Tonasa Joan Franfesc Deulofel 
Cardedeu Maní Fontanet 
Linyola Maleo Genoves 
Agramunt Matias Llorens 
Sant Celoni Melsior Puig 
Granogen Miguel Bolos 
Guisona Miguel Franquesa 
PalafmgeU Miguel San@ 
Gerona Onofre Texidor 
Balaguer Pau Ltorens 
Granonen Pedro Vila 
Paralada Pera Comerma 
Vila de Viella Pera Fontanella 
Vilabanca del Panades Pera Juglar 
Sta. Caloma Pera Oriol 
La Torredembana Pere loa" Vidal 
Arenys de Mar Pere Servera 
Matar6 Phelip Molas 
Calella Pheliu Salvador 
Gerona Rafael Fina 
Manresa Rafael Bonavia 
Granotlers Ramon Carreras 
Saludú Salvador Mamhls 
Rosas Segimon Homs 
Solsana Vda. de Pasqual 
Monistrol 

Lacalila@ 

Tarragona 
Reus 
Caldas de Monhuy 
Matar6 
Espanaguera 
VendreU 
Couques 
Torello 
Baga 
Moya 
Berga 
Tara 
Montblanch 
Pineda 
Blanes 
Sanahuja 
Las Borjas Blancas 
Lleyda 
Tanagona 

i Bishal 
Tanasa 
CasteUó de Fafianya 
Ripolt 
Palau Tordera - 189 
OI0t 
Tortosa 

X 
Figueras 
Falset 
figueras 
urgeii 
vaus 
Camprodan 
Tonoella de Montgri 
b Selva 
Manoreli 
Hostalric 
Camprodon 
BIanes 
Bisbal 
Banyoles 
Alcaver 
Castello Ampunas 
Vieh 
Moya 

- laume Euula. dc Rlanir. el Y dc dricmhrc de 1672 $5 alal Com Jc Ptncda. l o x p  Vilamalor. de 
Vallhuna d'Aniiir. f r  cilal cam dc t)ellpi.ig el 9 di. mar( d: 1613.8 1'11 dc mar; Ioxph Corbi~lla cs 
«la1 com de Riudoms, sent de Reus. 

'* - El fet que sotael mateix nom apareixen dos apotecaries en lacalitatas diierentssembla mostrar que 
per raons específiquesnoeren il,legals, salvan! sempre la posibilitat que coincid&ncies de nom ode 
parentiu justifiquesin aquesta duplicitat. 

"* - Els cocnoms Alisan1 i Vellalta. ambdós de Sabadell. realment earreswnen a Anisanf i Vellalla. 



Visires d'inspecció a les apotecaries de Catalunya. 
Segles XVZ al XVIII. Conseqü2ncies, crileris i utilitat de les inspeccions 

Visites cnmspnnents a I'my 1674 
El 3 de setembre de 1674 s'inicia una aitra ruta o itineran, sent el visitador el 

protomhdic Raimon Monnar, awmpanyat de I'apotecari de Barcelona, a aquest 
efecte nomenat, Pau Troch (9) (vegeu mta 7). 

Aquest any, a cnteri dels visitadors, de 189 apotecaries, 183 estaven ben 
assortides, 5 malament i una de la qual desconeixem I'estat ja que l'apotecan es 
neg& a la visita, no trobant que se'n tanqués cap. 

Aixb representa que el 96,8 % de les apotecanes visitades aquest any, és a dir, 
quasi la totalitat, estaven ben assortides, percentatge molt superior als obtinguts 
els anys anteriors, sent el més prbxim el de l'any 1621 que assolí el 83 %. 

No posse~m els valors corresponents a 162711673, o sigui, que existeix una cla- 
nana apreciable de 46 anys durant els quais segurament es registranen fets que, 
de poder ser valorats, resultanen extremadament útils. No posseint més dades 
senades de I'estat total de les apotecanes del Principat pertanyents a totes les 
visites que es van fer, no podem establir un niteri més acnrat, perb no tenim tam- 
poc l'absoluta certesa que cada 3 anys es fessin regularment les visites al 
Principat. 

La carencia d'un altre cens, ni tan sols aproxhat, de les apotecanes existents 
al Principal, així com la manca d'estudis relatius a I'economia dels apotecans 

190 catalans, estudis que ni tan sols s'han apuntat fins avui, eus merma la possibilitat 
X d'una perspectiva més completa que la que posseim de la farmacia catalana ja 

cap al segle XVIII. 
Es apreciable I'augment del salan del protomedic, ja que la visita era a raó de 

8 lliures i 5 sous i I'obtenció del pnvilegi assoleix la quantitat de 33 Iliwes, és a 
dir, que representa un augment de 3 Uiures 6 sous i de 21 Uiures, respectivament. 

Aquest augment, que podna semblar-nos desmesurat, no bo era. Després de 
la Pau dels Pririneus la moneda catalana mantenia un valor. tant en or cwi en 
argent, que no sofrina mod'ificació tins la guerra de Successió, i aquella respouia 
durant el període inicial el 1659, tant en llei com en pes, a la realitat del mercat 
monetan (10). 

Aquesta situació, paraf.lela a la desencadenada a Casteila a partir del 1660 i 
que conduiria a la desvalontzació el 1686 del ral d'argent, portava com a conse- 
qiieucia que l'augment de les taxes fos ben suportat, ja que proporcionalment la 
dobla d'or, que el 1654 valia 120 sous catalans, el 1674 valia 110 sous, la qual cosa 
ens mostra una situacid que econbmicament podia ser mantiuguda pels apoteca- 
ris visitats aquest any. 

Tot i que les revalides i examens registrats dnrant els anys 167211674 (11) no 
ens han donat cap nota concretada a possibles pagaments, se'ns fa difícil adme- 

9 - A.H.M.B., Notu¡&. Visites del Protomedic a les famacies de Calalunya 
Anys 1609-1624-1672-1674; doc. solts. 

10 - Vilar, P., op. cit. Val. 11; 373. 
11 - Vegeu taules XVI i XVIII i Jordi, R.. Relaciones. op.cit.; 445447. 
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tre que aquests no existissin, perb és estrany no haver trobat cap debitori ni docu- 
ment confirmatiu de I'existencia d'un determinat pagament. 

Quant al moviment dinerari d'aqnesta ruta, 6s el que ens mostra la taula 
següent: 

Taula XXII 

34 privilegis a 33 f . . . . . . . . . .  1.122 f 
5 debitoris: 

Joan Cava (6 duplns surea) . . . . . . . . . . . . .  33 f 
Esteve Romaní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 f 
Joan Cassador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 f 
Sebastih Cortey . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 f 4 a 
Joan Bayona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 f 10 a 

184 visites a 8 f 5 a . . . . . . . . . .  1.518 f 
3deb i to r i sa8 f5a  . . . . . . . . . .  2 4 E 1 5 a  

2.640 f 1572 9 0  
Total a percebre (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.797 f 9 a 

(*)- Exdoem mmptabilitzar a Salvador Monblh i I'hospital de Vle perqub ignorem si Mombia paga les 
8 f  5 a, corresponenrs a ia visita feta a la seva apolecaria i que el1 rebutji, aixi wm m b 6  deswnei- 191 
xem si a I'apotecaña de Ilospilal de Vic es paga el salan de la visils. - 

X 

Per raó de I'escassa coincid6ncia de rutes, no podem treure'n un judici su& 
cientment i1,lustatiu de I'estat de les apotecaries, o sigui, el seu assoaúnent. Així 
i tot, comparant amb I'any 1624, podem apreciar a Tanagona una disminuciód'a- 
potecanes, igual que a Vic i a Valls, i un increment a: Moih, Olot, Palamós, Berga, 
Banyoles, etc. En algunes localitats, comparant també amb l'any 1624, s'aprecia 
un canvi en el cognom dels propietans de les apotecaries, malgrat que en algunes 
localitats veiem que les línies genealbgiques es contiuuen. 

Visites corresponents a i'any 1710 
El 6 de mar? de 1706 el protomkdic Francesc Sanpera iniciava a Mataró una 

serie de visites a les apotecanes del Principat. Acompanyant-lo, com a convisita- 
dor, hi anava I'apotecari del Collegi de Barcelona Joan Salvador (vegeu rota 8). 

De I'estudi d'aquestes visites, assenyalades en un manual del protomedic 
(12), veiem que en el transcurs d'aquest viatge foren visitades 175 apotecaries, 
corresponents a 95 tocalitats. D'elles, a cnteri dels visitadors, 153 estaven ben 
assortides, o sigui, un 88 %, 21 no ho estaven, el que representa un 12,7 %, i 7 
foren clausurades, pero no totes per estar mal assortides, tot i que la clausura no 
era definitiva en un 4 %. 

12 - A.H.PB., Not. losep Gaités. Pnmum Mannuale lnstrumentorum Ilustris Domini Prothomedici 
Cathaloniae, 6.1.1710115.7.1713. 



Visites d'inspeccid a les apotecaries de Catalunya. 
Segles XVI al  XVIII. Conseqü2ncies, criteris i utililat de les inspeccions 

Si bé Girona quedava dins la ruta, les apotecaries de la ciutat no foren visi- 
tades. No sabem si aixb va ser per respectar les visites d'inspecció fetes pels cbn- 
sols col.legials o bé perque Sanpera les deixés per una altra ocasió. 

Cal dir també que en aquestes visites queda molt remarcat que qnan alguu 
apotecari era examinat, aquest bavia de jurar fidelitat a la religió catblica, com- 
plir bé I'art, defensar la puresa de la Verge Mana, guardar fidelitat al protome- 
dic i donar gratuitament els medicaments als pobres per amor a Déu. 

Pel que fa al percentatge d'apotecanes ben assortides, 88 %, hem de dir que 
aquest és molt acceptable i més tenint en compte que en aquestes visites d'ins- 
pecció I'actitud del protomedic 6s severa, fins i tot en el cas de fer-se substitucions 
de medicaments més o menys acceptades. 

En alguues localitats es manté la tradició de trobar les apotecaries ben assor- 
tides, wm en antenors visites s'bavia comprovat. En altres llon desapareixen 
algunes apotecaries en benefici de l'assortiment de la o de les que bi resten. 
Quant a les ramificacions familiars i manteniment del nom, aquests es mantenen 
en línies generals (13). 

A diferencia d'altres protocols estudiats, en aquesta ocasió no trobem 
referkncies als ingressos obtinguts pel protomedic, com tampoc hi trobem regis- 

192 trats possibles debitos. - 
X Visites corresponents a I'any 1719 

Un "Registro del Protomedicato" corresponent als anys 171911734, i que s'i- 
nicia amb el títol "Privilegios despachados antes de la visita del Primero de 
Marzo", comenca així: 

"Don Sebastian Creagb Médico del Red Ext" del Principado de Catta 
lugarfe del Protomedieo en el mismo Principado por el Sr. Dos Jusn 
Higgins primer médico de Camara del Rey nuestro Señor 1 Dios Leg de 1 
y Pmtomedico nombrado por su Mag. en el dicho principado de 
Catduna" (14). 

De les 141 apotecaries visitades, podem considerar com a ben assortides un 
87'9 %, percentatge quetcom inferior a I'obtingnt I'any 1674 (vegen ruta 9 i taula 
XXIII). 

En aqnesta ruta, comparant-la amb la de I'any 1674, hi trobem continuació 
d'apotecaries dins de la Iínia familiar: Casanovas, de Sabadell; Bertran, de 
Terrassa; Olivella i Soler, de Viafrauca del Penedes -amb disminnció d'apoteca- 
nes-; Roquer, de I'Arboc; Muntaner, de Montblanc, etc. 

13 - Per a m& dctalls, vegeu: Jord'i R., Visita de boticas en Cataluaa a pnwipias del siglo XVIII. 
16.3.1710/10.4.1710. "Circ. Ftca." XL(1982)274; 111:139. 

14 - A.H.PB., Registra del Protomedicato de Cataluaa. 1719-1734. 
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La manca de dades que ens permetin valorar els efectes de la guerra, parti- 
cularitzada a les zones per les quals passh la ruta del 1719, a diferencia del que va 
passar a Barcelona capital, ignorant I'estat de les apotecaries no ja des del 1674 
sin6 en el m65 redu~t període anterior al 1714 i I'immediatament posterior a 
aquest, ens impedeix assentar un criten m& ajustat com f6ra el nostre desig. 

D'altra banda, les visites fetes I'any 1719 56x1 immediates al redreqament del 
Rncipat entre 1720 i 1725, anys dnrant els quals I'impuls econbmic assoleix un 
nou sentit, encara que no hem d'obiidar les pressions fiscals que gravaven el 
Priucipat desprks de 1714 i que, possiblement, influencianen d'alguna manera els 
apotecaris visitats. 

Veiem que aquest any, 1719, els drets a pagar, a diferencia del 1674, varien de 
33 lliures a 33 üiures i 12 sous, per a I'obtenci6 del privilegi, i de 8 liiures i 5 sous 
a 8 lliures i S sous, per visita, la qual cosa forpament bem d'atnbuir a la variació 
del valor de la moneda catalana en relacid a la dobla, ja que, vist el debiton de 
Francesc Ameller, comprovem que 6 dobles era la quantitat consignada w m  a 
deute corresponent a la rev&da del pnvilegi. Perb, aproximadament, la tercera 
part deis apotecans visitats quedaren a deure quantitats, alguna vegada la totali- 
tat dels drets. la aual cosa ens resulta. sin6 determinativa. bastant sienificativa. . " 

El moviment dinerari del període compres entre 20 de setembre de 1718 i Ir de 193 
julio1 de 1734, que queda plasmat en la taula m, ho 6s només a tito1 informatiu. - .. 

EI fet que dur&t u; pe&de de 14 anys, o sigui, 172011734, no haguem trobat cap 
debitori, fuig de tata lbgica i ens fa suposar que altres deutes estarien registrats en 
altres donunents que, d'existu, no hem trobat en els amius consultats. 

A la taula XXIV no s'hi fa constar el deute d'Antoni Bertran, de 
Vila-Rodona, de 7 sous, valor de la tarifa. 

Taula XXIII 

Apotecaries molt ben proveides . . . . . . . . . . .  6 
Apotecaries ben proveides . . . . . . . . . . . . . .  59 
Apotecanes mitjanament proveides . . . . . . . . .  59 124 - 

Apotecanes mal proveides . . . . . . . . . . . . . .  3 
Apotecanes molt mitjanament proveides . . . . . .  2 
Apotecanes molt mal proveides . . . . . . . . . . .  2 7 - 

Apotecanes de les que ignorem I'estat . . . . . . . .  3 
Apotecaries tancades . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

141 - 



Visites d'inspecció a les npotecaries de Catalunya. 
Segles XVI al XVlII. Conseqü>ncies, criteris i utilitrit de les inspeccions 

Ruta 1 
30 gener 1592 1 11 febrer 1592 
Joan Rafael Mok, lloctinent del protomkdic, i Joan Ponsich, apotecari. 

Ruta 2 
29 juliol 1594 1 18 agost 1594 
Joan Amat, iioctinent del protom&dic Jeroni Mediona, i Joan Ponsich, apotecari. 

Ruta 3 
1 agost 1595 131 agost 1595 
Agustí Bmna, Iloctinent del protomkdic, i Joan Ponsich, apotecari. 

7 setembre 1595 111 setembre 1595 
Substitut del protomedic Miquel Ignasi Caseiias, metge de Barcelona. 

Ruta 4 
28 agost 1609 1 26 setembre 1609 
Tomas Boria, Iloctinent del protomkdic, i Miquel Querol, apotecari. 

Ruta 5 
194 5 agost 1621 12 novembre 1621 

y Gaspar Joan Pascual, del protomedic i Francesc Llacuna, apotecari substitut. 

Ruta 6 
10 agost 1624 126 novembre 1624 
Gaspar Joan Pascual, iioctinent del protomedic Bosser i Gaspar Llacuna, apote. 
can - Lleida: Pauli Domenech. 

23 juliol 1625 125 julio1 1625 
Paulí Domenech i Gaspar Silvestre, apotecari. 

Ruta 7 
3 setembre 1674 1 10 octubre 1674 
Raimundo Monnar, protomkdic, i Pau Troch, apotecan. 

25 octubre 1674 130 octubre 1674 - 12 novembre 1674 18 desembre 1674 
16 desembre 1674 1 igener 1675? 
Francesc Monnar, substitut del protomkdic, i Jeroni Trocb, apotecari. 

Ruta 8 
16 mar$1710 110 abril 1710 
Francesc Sanpera, protomkdic, i Joan Salvador, apotecari. 

Ruta 9 
2 marq1719 123 abril 1719 
Sebastih Greagh, lloctinent del protomedic. 
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Taula XXIV 

Pagaments efectuats pels apotecaris 
visitats: 2.3.1719123.4.1719 . . . . . . .  998 £ 19 o 

Deutes acreditats segons debitons . . . . . . . . . .  185 f 9 a 

9 9 8 f 1 9 a  1 8 5 f 9 a  

Total a percebre pel protomedic en 
concepte de visites . . . . . . . .  

Pagaments efectuats durant el 
període 20.12.1718/1.7.1734 en 
concepte de pnvilegis o revalides . . .  6.449 f 

Deutes acreditats segons debitoris . . . . . . . . . .  666 f 8 a 

6.449 f 666 f 8 o 
Total a percebre pel protomkdic en 

concepte de privilegis o revalides . . . . . . . . . . . . . . . .  7.115 f 8 a 

Total pressumible a percebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.299 f 16 o 

Visites eurresponents a i'my 1774. Mndel per a un m&i de I 'b deis media- 
ments i el seu entorn 

Altament important per al coneixement de les apotecaries catalanes en ini- 
c i a r - ~  I'últim quart del segle XVfiI s6n els resultats de I'analisi de les visites d'un 
ampli sector d'apotecanes, visites que I'any 1774 (15) va fer el visitador Pere 
Comago, des de 1'1 d'agost de 1774 fins 1'1 de desembre del mateix any, i que ens 
semeix w m  a estudi pilot onentatiu, donant-li una extensi6 que no hem donat a 
I'estudi de les altres nites que hem comentat fius ara de manera general (16). 

L'any 1774 marca el moment en que I'aplicació al treball, la visi6 comercial i 
I'esperit d'empresa retornen, igual que durant I'antiguitat i I'edat mitjana, la pri- 
macia a I'Espanya perifkrica, perdent I'Espanya central la seva posici6 dominant. 
És I'any que els salans de Barcelona assoleixen una supenontat d'un 80 % en 
relaci6 a Madrid. És aleshores que es marca un punt bistbric dins I'economia 
d'Espanya. És quan un gadita, home d'armes i home de lletres, Josep Cadalso, va 
dir que dos províucies com Catalunya reportarien a Espanya mes proíit que les 
dues Amenques. Va ser llavors que nous Iiigams entre Espanya i les provúicies 
catalanes quedaren fermament establerts. 

15 - Una ampliaeib d'aqurds siudir e i  pol veure a. Jordi. R., Un4 viuia d i  boiica, eo Caoluda. Ano 
1714. "Anal. Real Acad. dc Foa" (1967) 2,249348 

16 - A H PB ,Visitar dc Boiieanm dr la Vereda a Monlaiia< de Caiha. lni. Anuadar por Jph Fm'anni. 
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Aquest ressorgir econbmic i industrial de Catalunya va comportar, d'altra 
banda, paral4elament, I'increment de científics i e ~ d i t s  que realqaren la cultura 
espanyola. 

L'auge cultural assolit a Catalunya durant aquest temps no fou conseqükncia 
del creixement ewnbmic i industrial sin6 aue fou oer la il.lustraci6 borbbnica i 
les fonts culturals franceses que, a través de la seva projecció des del centre de la 
península a la perif&na, van permetre que, al calor de I'espent dels habitants del 
&ncipat, sorgissin preclares~figures dila cikncia i de les &s. 

És I'hpoca de les acadtmies, de les societats, de noves concepcions cientffi- 
ques i experimentals. La vitalitat i l'esforq personal i la confianqa en el valor de 
les realitats donaren a Espanya, per a les lletres, a Dalmases, A16s, Sentmenat; 
per a la cirwgia, a Pere Vugili, Gimbernat, Monrava, Gaspar Casal, Santpons, 
Salva i Camnillo. Canivell. Oueraltó. Lacaba. etc. . , . - 

Pel que fa a la famiacia, no hi ha dubte que aquesta epoca fou de profonda 
transformaci6. Junt ais nnos conceptes cientíñcs, i'impuis rebut per la química, el 
perfeccionament dels coneixements botanics i a una h é s  acusada racionalització 
de les preparacions, recollim a Catalunya I'obra i el saber de Martf i Franques, 
Palau i Verdera, Quer, Minuart, etc. per arribar als Sala, Morer, Ameller, 
Carbonell, Yañez, etc. figures tots de la farmacia catalana. 

Perb, si tot aixb no ens dona una visi6 prou generalitzada per pennetre'ns 
situar la farmacia dins d'un conjunt general pofític, les transformacions s'anaven 
produint lentament. 

Que privilegis i costurns del Principat fossin, en part, respectats i wnsiderats, 
encara que es trobessin les oposicions denvades de noves concepcions socials, 
feia possible I'existhncia d'un entreteixit que suportana encara durant bastants 
anys fets i situacions que, poc a poc i h i t  de la seva evolució, donanen un nou 
aspecte a I'est~cturació de la farmacia. 

Després de la guerra de Successió les professions sanitanes al Pnncipat ofe- 
nen un aspecte Ilastimós. L'intmsisme i les mútues interfertncies eren nombro- 
ses i wnstants. El Protomedicat, mitjancant els seus tinents en el Principat, enca- 
ra que procurava posar ordre en aquelles activitats sanitlines -rewrdem les Ntes 
d'inspecci6 de 1710 i 1719- la ventat era que els seus delegats es veien impotents, 
especialment en aquells llocs aiiunyats dels pnncipals nuclis de població. 1 sense 
que amb aixb volguem dir que als nuclis més importants I'annonia en fos norma, 
sí podem dir que els col.legis vigilaven d'una manera més efectiva. 

No podem menysprear, d'altra banda, la gran influkncia que en tot aixb tin- 
gueren les Uuites del primer quart de segle. Com tota guerra, aquesta aporta, a 
més dels estralls propis, odii i oportunismes que, amparats algunes vegades en el 
sentit de revenja, apuntaven a satisfer les sempre eternes debilitats bumanes, tal 
com s'ha vist en aleuns casos refents al caire huma dels nrotomkdics. " 

Malgrat aqueUa situaci6 anarquica en els estaments de la medicina, cirurgia i 
farmacia, tot i que el Protomedicat mantenia les tres arts sota el seu control, poc 
a poc es va anar superan! tot onentant-les, pel que sembla, per obtenir unes 
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miliors mesures sanitines que pretenien aconseguir un millor bC públic, no sent 
estrany assenyalar l'exist6ncia de bastants abusos durant la resta del segle XVIII. 

Tal vegada fets judicats com abusos, més que resultat d'unes idees preconce- 
budes de pe rjudici, venien moltes vegades d'aqueli concepte d'Estat que precisa- 
va d'unes estructures distintes que poques possibilitats tenien de ser acceptades 
de bon grat si aprofundim en les raons i els orígens dels sentiments, wstums i for- 
mes de vida, el sliñcientment arrelades per imprimir característiques prbpies i 
particulars a detenninades zones de la península. 

A i b  no excloi'a, perb, que ja fos per prudkncia, visió política, adaptació a la 
terra, etc., també freqüentment es donessin casos que pemetien apreciar que les 
actituds dels qui estaven en el govem del PNicipat, tenint en compte ?existencia 
d'aquells costums origen de f u s  i pnvilegis, amb major o menor habiitat defu- 
gissin de vegades les qüestions que plantejaven les reclamacions i la defensa d'a- 
quelies que es trobaven amb els nous sistemes politicosocials. 

Itinerari i visites 
A les 6 de la tarda del dia 24 d'agost de 1774, Josep Francesc Claramunt i 

Cardenyes, notan públic de Barcelona, aixeca acta a S& Feliu de Codines, dei- 
xant-nos consthcia que 8 hores desprhs d'haver sortit de Barcelona bavia am- 

206 bat "sin estorbo" a la vila, juntament amb D. Pedro Comago, visitador general - 
x d'apotecanes i.droguenes de regulas i seculars. 

Pere Güell, tinent del protomedic del Pnncipat de Catalunya, havia nomenat 
substitut seu Pere Comago, doctor en medicina, perque fes les visites a les apo- 
tecanes de la zona, dita vereda, de les muntanyes del Principat de Catalunya. 

Dos dies abans, el 22 d'agost, Pere Comago nomenava el notan Claramunt 
actuari de les diligencies que s'havien de fer en les visites proposades per aque- 
lles apotecanes A I'acta aixecada aquell dia a Barcelona queda pales que el 
tinent del protomedic Pere Güell havia es th  el nomenament i els oportuns 
poders, fe& que, registrats pel notan, adquinen valor amb la signatura d'ambdós 
al final del document. 

El dia 23 es registra en els folis notanals la promesa de Pere Comago de com- 
plu "al thenor del despacho, Iostruccion, Impresa y Carta" que el tinent en pro- 
pietat, Pere Güell, va entregar a l'esmentat Comago per al wmpiiment de la mis- 
si6 encomanada. 

Ambats a Sant Feliu de Codines, primer lloc on esvisiti una apotecana, el 
notan Claramunt va demanar permís al batlle perque autontzbs visitar I'única 
apotecana d'aquella vila. El batlle, després de comprovar el despatx mostrat pel 
notan, autontzava el  substitut de Pere Güell, sense pejudici, perb, de la seva 
propia jurisdicció. Complert aquest requisit, es comunicava ,a I'apotecan 
Domenee Febre que tingues "su botica en disposieion para dar principio ala visi- 
ta a las siete de la maáma del dia consecntivo". Igualment es comunicava ''al 
Medico y Cirojanos de esta dha ViUa para que &tan a la ora señalada, bao  la 
mulía impuesta en la Real Instmecion no teniendo legiümo impedimento". 



Segueix un altre document en el qnal el notan afirma que els anteriors reqne- 
riments s'havien donat a coneier a Febre, al metge i al cinirgii, documents que 
van rebre trobant-se a casa de Domhnec Febre, apotecan. 

La visita comench el dia 25 amb I'assistkncia del batlle, del metge, Petit, i del 
cinirgii, Flaquer. Febre jura, davant tots ells, "por Dios nuestro Señor y una 
señal de Cnu: en forma de &o", prometent facilitar la visita tal i wm estava 
manat i sense posar-hi cap impediment. 

Després del jurament, el visitador demanh a Febre i'ostentació del titol, el 
qual Li va ser mostrar tot seguit, comprovant el visitador que I'havia donat i'any 
1761 el tinent del protomedic Antoni Pla. Vist el títol, el visitador reconeixia 

"el operatono farmaceutico,.instrnmentos necesmks para las operacio- 
nes galenicas y qnimicas, y demas instrnmeotos para el despacho, dupli- 
cados, pesos y granatados, Pbnnnacopea de Palacios, y la tarifa y otras 
que se previenen en otro petitorio, y lo<que pertenece al Reyno Mmeral 
como son Piedras preciosas, Mediuunentos, tierras, Azufres, minedes, 
sales naturales, recrementos metaücos, y asi tambien los pertenecientes al 
Reyno Begetnl, como son Gomas resinas, Balsamos y Aceytes naturales, 
Leños, Rayces, Cortezas, Flores, h t o s ,  Simientes, Yerbas y eserecien- 
sias Arboreas, y lo que pertenece al Reynn Animal como son Animales y 

207 sus partes y todas las ppreparaeiones tanto Gaienim como quimias, - 
segun y como se expresa en dho. petitnrio, todo lo cual Visto y recouoci- X 
do por dho. Sr. Visitador Declaro tener el nominado Dn Domingo Fabre 
la Botica como corresponde, a exeepcion la treaca magna que se le repu- 
dio y mando, que dentro del termino de 8 dias se surtiese de la que tra- 
baja el Col de Bm" (....) "que tambien diese el punto eorrespnodien- 
te a los jarabes en el termino de 8 di, y que hiciera la eonfeccion de 
Alquermes sin Aroma, se prnvisinnase de Sal Amoniaco, Nuez especia, 
Aceite de la misma por espresion, Corteza de Macias, de piedras precio- 
sas sin preparar, mayor cantidad de gomas ..." 

També havia de tenir molta cura en "obtener los preparsdos mas sultiimen- 
te pulverizados" i els "pegados metaücos enmejor enosisteueia". Havia d'apro- 
visionar-se de castoreo i calia que treballés "los polvos estomaticos de 
Cnereetano". Tot aixb en el teme de 15 dies. 

Al final de Pacta aixecada figuren les signatures del notan i de Pere Comago, 
registrant-se en el protocol que tot I'anteriormeut transcrit s'havia donat a wuki- 
xer a I'apotecari de Sant Feliu (17). 

Ens hem allargat molt en la transcnpció d'aquestes successives actes que ens 
mostren la nitina seguida durant les inspeccions per tal que, un w p  wnegudes, 
ens serveixin per saber quk passava a cadascuna de les localitats visitades, per la 
qual cosa no comentarem &ara endavant la nitina seguida, perb assenyalarem 

17 - Hem respecta1 i'idioma original per considerar aquesta introducció urm a modkiica. 
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tot el que considerem que pugui tenir alguna utilitat per ambar a conclusions o 
hipbtesis aptes per sentar cntens m6s f e m  i onentatius. 

Diguem, doncs, que la primera d&g&ncia portada a t eme  en cadascuna de 
les localitats visitades era aixecar acta de I'ambada. A aquesta seguia el compli- 
ment a les autoritats per assolir el pertinent permís de visita. Obtiugut aquest, es 
requena a I'iuteressat, als metges i als cirurgians perque estiguessin en disposici6 
de portar a t eme  la visita. Prkviament a aquesta, després del jurament que es 
demanava a Yapotecan, aquest havia de mostrar el tito1 que el facultava per exer- 
cir I'art. 

A I'acta aixecada un cop feta la visita hi constaven totes les anomalies, 
advert&ncies, correccions, avisos, etc., tot el qual es feia saber a I'interessat. 
Finalment, Yúltima diligbncia wrresponia a la sortida de la vila o lloc visitat. 

En línies generals, hem pogut comprovar que les primeres actes d'aquest pro- 
t o d  s6n exteuses en la seva redacci6 i detallades pel que fa a1 cnten que infor- 
mava les visites, mentre que les altres que es van succeint, en no ser qüestions 
molt concretes. nom6s reflecteixen la manca o el mal estat de les substancies 
medicamentoses o b6 les provisions que s'havien de fer d'elies. 

Visitat Monistrol el dia I r  de desembre de 1774, fialitz& el Uarg recorregut 
iniciat per Pere Cornago el 24 d'agost del mateix any. 

A continuació de les actes d'aquestes visites hi trobem la nota de les despe- 
ses del viatge: 

"Cuenta delo que han multado las Visitas que preceden, lo que se ha 
gastado, y lo que queda liquido. 
"Las dms de ia visita, detrahido el Hospital de Vich, y FMB FLoreusa 
Boticario de Mnrüuet que no lo ha satisfecho, como consta en autos, y 14 
que, a quedado a dever Armengíudo Saló salvo error sman 17.376 
"Gastos 
"Primo por W dias ocupados legitimamente por el 
Sr. Visitador comprehendida a la venida ............... y buelta y detencinn precisa 4.91% 

.... "It por 102 dias legitimamente por el eseniano. 3.060 
"It uor Oneo Mozos se han tomado en 
distintos pueblos, por transitar los montes, ........... a ñu de defenderse de los iadmnes 40 

"It por 80 püegos sello 4% ................ 106 - 
8.166 reales 

"Resta a favor del iü. Pmthomedicato 
salvo error en todo .................... 9.209 26 m" 

Després d'especificades les despeses i els ingressos es troba una nota en la 
qual el notar¡ dóna fe, mitjancant testimoni jurat i h a t ,  que tot I'exposat era 
cert, tant en judici con fora d'eli. 



També resulta interessant el que ens diu el notan Josep Francesc Claramunt 
i Cardeües pel que fa a la seva propia persona. Aquest diu que amb la veneració 
i respecte degut, exposa al Reial Tribunal del Protomedicat que se li havia donat 
nomenament per servir a Pere Comago en la seva íunció d'inspector, que aques- 
ta tasca havia estat la mis aspre i penosa i que, així i tot, el1 s'havia esmerat en 
complir-la. Demanava al Tribunal que se'l recompens6s amb la quantitat que 
considerés oportuna o b6 se'l nomen& escrivA oficial del Protomedicat, ja que 
"mi quedsrn bien servido este, y será el mejor honor, que espero (....) de la tibe- 
mi mano de V.S. Barcelona, y Dbre 1774. 

Raona el notari aquesta petició dient que durant el viatge havia passat mol- 
tes incomoditats, de vegades pel mal camí recorregut, d'altres per haver estat 
perseguit pels lladres que abundaven per les muntanyes i tamb6 per l'excessiu 
preu dels queviures. 

No acaben aquí, perb, les lamentacions de Claramunt. Afegeix que els ingtes- 
sos obtinguts per la seva tasca al costat de Pere Comago -suposem que des- 
wmptades les despeses- tan sois arribaren a 1.000 rals, quantitat insuficient "para 
el gastu de Muger, 8 hilos, que be tenido" (....) "e& casa de mi Domieüio en 
Barna durante mi auseucia de ellos". 

Finalment, tancant el voluminós manual que ha despertat el nostre inter*s, 
trobem una nota, firmada tamb6 per Claramunt, que diu: 

"Coinciden con los Originales les visitas, que se las Uevo el Visitador D. 
Pedro Comago, junto con los decretos, edictos, y ordenes que expresan 
mi aceptacion o proemio de que uo tengo copia". 

Proveiment de les apotecaries. Possibles relacions derivades de I'origen del títol 
dels apoteraris 

Que de les 154 apotecaries visitades aquest any 1774 a 29 no se'fs fes cap 
advertencia ens pemet estahlir dos gmps. Un, el d'aquelles localitats on hi havia 
4 o m6s apotecaries: Vic, Manresa, Olot, Berga i Tremp, i l'aitre, el m6s nombrbs, 
el wnstituit per totes aquelles que en tenien d'una a tres. 

A la taula XXV es poden veure els dierents percentatges d'apotecaries ben 
assortides, referits a la totalitat de les existents a les localitats que fomen amb- 
d6s gmps. 

Taula XXV 

% Localitat N" apotecaries Ben assortides - 

100 % Balsareny 1 1 
Calaf 1 1 
Camprodón 1 1 
CasteUterpl 2 2 
Pont de Suert 1 1 
Rialp 1 1 
Ripou 3 3 
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% - Locaiitat 

Sant Feiiu Sasserra 
70 % Vic 
60 % Manresa 
50 % Moia 

Ribes 
SaUent 
Santa Mana de Coro5 
Santpedor 

33 % Prats de Llupnes 
ToreUó 

25 % Tremp 

No apotecaries Ben assortides 

1 1 
10 7 
5 3 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3 1 
3 1 
4 1 

Aquestes xifres ens mastren que a les 8 primeres localitats la població esta- 
va, pel que fa a I'acció personal de I'apotecari, miUor atesa que a Vic, Olot, 
Manresa, Berga i 'Itemp, localitats aquestes que, com la Seu d'urgell, Ponts, 
Cardona, Puigcerda, etc., també eren importants. 

No podem deixar de banda, pero, la possibiiitat del paper que podien jugar 
els hibits o costums dels metges i cinugians d'aquestes localitats, la qual cosa 

210 - comportana que els apotecaris, atenint-se a &o, poguessin servir les prescrip- 
X cions d'aquells. 

Hauríem de fer aquí un petit comentan sobre les apotecaries de Vic i de 
Mamesa ja que ambdues chtats tenien Col4egi d'Apotecaris i, per ako, eren 
independents en certa manera del Tribunal del Protomedicat. 

Hem vist que les apotecaries de Vic estaven quasi totalment ben proveides, 
la qual cosa es pot atribuir a la vigilancia de la Confrana dels Sants Cosme i 
Damih sobre metges, apotecaris, cerers, cinirgians i droguers, a tots els quals 
agrupava. És de creure que els requisits exigits per aquesta Confraria als apote- 
caris allí establerts, i que estaven en vigor des de juny de 1599 per privilegi de 
Feiip 11, feia possible que les apotecaries de Vic fossin visitades quatre cops I'any 
pels procuradors de la Confraria. 

Els privilegis de la Confraria eren vigents. Aixb b evident quan a I'apoteca- 
ria de Magdalena Buxeda, regentada per Pere Vidal, es va mostrar el privilegi 
que autontzava el seu normal funcionament i, encara que l'apotecaria quedava 
condicionada a la resolució final del Protomedicat, tenint en compte que molts 
priviiegis a Catalunya eren respectats sempre que estiguessin d'acord amb el 
decret de Nova Planta, no creiem que sorgís cap impediment que impossibiités 
que l'apotecaria de la vídua continués oberta, ja que, adequadament regentada, 
tenia la suficient garantia per al bé públic. 

Dels apotecaris estable& a Manresa, tots, exceptuant-ne un, Antoni Arbués, 
estaven titulats pel Col,legi d'Artistes d'aquella ciutat. És Ibgic, per tant, que, 
tenint cura el Col4egi de I'obsewhcia de les seves ordinacions, aixb iníluís sobre 
el bon estat de les apotecaries de Mamesa. 
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Aquest Col4egi d'Artistes de Manresa, els inicis del qual daten del 1657, sem- 
bla ser que realment no funciona fins el 1702. També sota I'advocaci6 dels Sants 
Cosme i Damia, els seus estatuts eren molt semblants als de Vic. Aquest Col,legi 
incioia a apotecaris, cimrgians, droguers i candelers de cera. 

Aieshores podem dir que, tant Vic com Manresa, localitats on les apotecaries 
estaven sotmeses a la disciplina des seus respectius Col.legis, i amb una certa 
independkncia del Protomedicat, 6s característic trobar-les ben assortides. 

Aii veiem que entre tots els apotecaris de Vic i M a ~ e s a  tan sois Francesc 
Grande 6s assenyalat per I'apreciable nombre de faltes de la seva apotecaria. No 
obstant &o, s6n tres els apotecaris que no tenien triaga magna del Col4egi de 
Barcelona ni pedres precioses sense preparar. 

Si tenim en compte que aquest ÚItim gnip de medicaments podia considerar- 
se, en línies generals, assequible per a persones adinerades, especialment les 
pedres precioses, el fet que la major part de les apotecaries d'ambdues ciutats en 
tinguessin ens fa creure que podna ser el poder adquisitiu dels babitants d'aque- 
lles el principal motiu que les apotecaries n'estiguessin ben proveides, maigrat no 
ser massa freqlient el seu ús terapkutic i estar en franc retrocés. 

També es pot fer observar que comptar amb un apreciable nombre d'apote- 
caries ben assortides no era exclusiva d'aquelles ciutats que tenien col.legi. Aitres 211 
localitats on les apotecaries eren de titulats pel Protomedicat també donaven - 
semblants, o inclús supenors, condicions d'idonietat (vegeu taula XXV: X 
Castelltercol, Ripoll, etc). 

En la taula XXVI s'exposen algunes dades corresponents als diierents 
col4egis, tinents del Protomedicat que donaren títols i els corresponents percen- 
tatges. 

Taula XXVI 

Col,legis i tinents 
del protomkdic 

Col.legi de Vic 
Col4egi de Manresa 
Autoni Pla 
Tomk Claras6 
Pere Güell 
Sebastii Creagh 
Joan Esteve 

Nombre de 
titulats 

11 

Nombre d'apotecaries 
ben assortides 

7 
2 

10 
4 

5 
1 
o 

Percentatges 

63,63 % 
50, - % 
17,24 % 
12,12 % 
26,31 % 

8,33 % 

o 
Apotecaries taneades: 6 
Exheos:  1 
Tito1 ¡@oral: 2 
Titula1 per protomMic de Madrid: 1 



Visites d'inspeccid a les apotecaries de Catalunya. 
Segles XVI al  XVIII. C o n s q l b c i e s ,  crtteris i utilltat de les inspereions 

Com a hipbtesi, aquestes dades ens fan veure la possiblitat que tant Pere 
GüeU com Antoni Pla haguessin estat examinadors més exigents que eis seus 
col~legues, no per criteri sin6 perque I'epoca que es donaren els títols obligava a 
exigir majors coneixements, sense restar, perb, m&nt als factors propis dels indi- 
vidus que obtingueren el títol, N a la preparació assolida durant les seves prkcti- 
ques i a la cura de I'apotecaria. 

Valorats els aspectes positius d'aquesta qüestió, no per aixb hem deixat de 
banda els seus aspectes negatius. Així hem pogut comprovar que de totes les apo- 
tecanes visitades que registraren un major nombre de faltes o advertencies, 5 d'e- 
Ues pertanyien a titulats pel tinent del protomedic Tomh Claras6 i una a un apo- 
tecari titulat per AntoN Pla. 

De moment no es poden menysprear aquestes dades ja que no en posseim 
d'altres que ens pennetin valorar la major o menor preparació dels apotecaris, 
perque, si bé tenim en compte que algunes de les apotecaries que se'ns han assen- 
yalat com les pitjor assortides pertanyien a zones pobres, no podem excloure res 
que ens pugui indicar la forma w m  es desenvolupaven els apotecaris, I'activitat 
dels quals quedava restringida a estar al front de les seves apotecaries. 

Tanmateix, aquestes dades que aportem no poden tenir un valor determina- 
tiu inapel4able ja que per aixb seria precís trobar documentaci6 per poder fer un 

212 estudi similar i paral4el de tota la zona catalana en un concret i determinat perí- - 
x ode de temps. Ara bé, encara que no passem per alt la picaresca ni I'existencia de 

possibles tractes de favor, no ens inclinem massa a creure que el visitador man- 
tingués en aquestes visites un especial criteri o judici favorable per als titulats pel 
Tribunal del Protomedicat, ja que, independentment de ['origen del títol, hem 
vist que les faltes i advertencies eren donades amb igual metode i rigurositat. 

Si bé resulta cert que els apotecaris titulats pels col.1egi.s mostraven una bona 
aptitud i posseten coneixements per a I'exercici de la seva professió, no 6s menys 
cert que deis apotecaris examinats pel protomedic tamb6 n'hi bavia que estaven 
a I'altura de les seves funcions. Així veiem que a Ripoll els tres apotecaris aiU 
establerts eren titulats pel protomkdic, succeint el mateix amb els apotecaris de 
CasteUter$ol, Camprodon, Pont de Suert, Caiaf, etc., sent-ho tamh6 el de I'hos- 
pita1 de Manresa i el de ?hospital general de Vic, chrrec aquest úitim que sabem 
era de prestigi i estima. 1 no tan sols aixb, quelcom mes hem de teNr en wmpte 
quan coneixem que un apotecari de Sdeut,  Jacint Coch, titulat també pel pro- 
tomedic, publica, ignorem la data, un desafiament científic dirigit a un tal Felix 
Arsaguet, apotecari, possihlement fiil de Jaume Arsaguet, de Maaresa, que hem 
trobat en aquesta ruta. Aixb ens dona motiu perqut?, encara que ignorant la data 
en que va ser publicat, se'ns confinni, una vegada m&, la nvalitat existent entre 
els apotecaris dels col.legis i els titulats pel Tribunal del Protomedicat. Aquesta 
rivalitat, o esperit de classe, si així ho podem dir, deuria ser el motiu de la publi- 
cació del mencionat desafiameut, ja que en aquest impres (18) s'hi troben 12 pre- 
- 
18 - "Bxercicio PhamaceuticoTeoico Prselico de lacintho Cocb boticario de la villa de Salleni presea. 

tado a Fet* h - & w t  Wc4nO de la &dad de Manresa". 
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guntes en Ilati, amb la conesponent traducció al castellh a la part oposada del Ili- 
bret imprks, que s6n las següents: 

"Qual es la diistincion cientiücn entre la Phanaacia Chimico Galenica, y 
Moderna? 
"Que comprehende la Phamscia? 
"De que partes de las plantas usasnos en la Phanaacia, y quantas son? 
"Que se entiende por vegeíahle y sus partes? 
"De que Lugares los vegeíahles Son mas ntiles, y provechosos a la 
Mediana? 
"Quaotos, y quslps son, y en que partes se dividen los medicamentos sirn. 
ples, y compuestos? 
''Qual es la Doctrina demostrativa del modo de dentar, resfriar, dulcif~. 
au, &&&c los medicamentos aptiaidos al cuerpo humano? 
"Por que los Purgantes, Emeticos, Dimeticos, &&&c muchas veces eva- 
cuan del cuerpo humano los licores m o s ,  y dexao en sos vasos ticores 
mas pwos, y sutiles? 
"Qual es la Doctrina de los minerales, su esencia y prepsncion anaüticn? 
"Que se entiende por la palabra ChUnicn? 
"Que se entiende por objeto de la Chimicn? 
"Si la Botaniea es ciencia sistematiea o miseelanea? - 213 

Ignorem el Final d'aquest desafiament científic al que volia arribar Jacint X 
Coch, perb se'ns confirmen les intencions d'aquest quan al final del text s'hi Ile- 
gek  

'No quiero ser mas molesto Señor Felk Arsagoet, con dilatados eseritos 
la primera vez que salgo en la palestra con pretexto bonoiifico de 
Exereido litera&, comocontienen i8s doce Proposiciones, que con pala- 
bras, o en escritos defendere en el dia y lugar me proporcionare v.mi 
dexmdo a la refiexion, y seriedad de Facultativos habües el juzgar nuw 
ims progresos, asi en lo teorico como en lo Practico; concluyendose con 
la revista de nuestras respectivas Boticas. Vale. 

Jacinto Coch" 

No és necessan analitzar massa per veure que en tot aixb s'bi trobava el pro- 
blema de la nvaiitat existent entre els apotecans titulats pels coi.legis i els titulats 
pel Protomedicat. 

Quins foren els motius que provocaren aquest desafiament? De moment ho 
ignorem. 

AssortOnent de les apotefanes. Faltes, advertkncies i alguns criteris sobre 1'0s de 
mediraments 

Vistes les apotecaries miUor assortides, s'assenyalen aquelles que, compa- 
rant-les amb la totalitat de les 154 visitades, estaven pitjor assortides i eren acre- 
edores de més advertkncies per part del visitador, Pere Comago. En nombre de 
6, queden reflectides en ia taula següent: 



Visites d'inspeecid a les apotecaries de Cotalunya. 
Segles XVI al XVIII. Conseqü2ncies, criteris i utilitat de les inspeccions 

Taula XXVII 
Número d'ordre douat 

a I'apot. segons la 
taula XXXIII Localitat 

Martinet 
Artiés 
Vilac 
Bossost 
Peremola 
Pobla de LiUet 

Nombre de faltes 
o adverthcies 

Com ja hem dit abans, les localitats on estaven aquestes apotecaries eren 
zones més aviat pobres, de l'interior i amb comunicacions que deixaven molt que 
desitjar. 

Perb, pel que fa a les faltes o advertencies registrades en aquestes apoteca- 
ries, hi ha un fet que creiem que ha de ser tiugut en compte. La tarifa oficial (19), 
entre simples i compostos assolia la xifra de 1.268 medicaments. Done  bé, si hem 
d'acceptar que les apotecaries visitades podien tenir un nombre de med~caments 
de I'ordre dels assenyalats a la tarifa, I'apotecaria que s'havia fet acreedora de 
més advert&ncies, o sigui, la de Peremoia (vegeu tauia XXVII), ens marca un 
total de faltes sobre la tarifa d'un 6 % aproximadament, xifra que ens sembla 
petita. 

És aquesta una xifta que eus permet obtenir un índex valorable sobre I'estat 
d'aqueues apotecaries? 

Hem de considerar que la tarifa, per simple inercia, assenyalava medicaments 
que estaven ja fora d'ús o ereu d'escis cousum? 

És possible, en part. Perb, el que més aviat creiem és que la tarifa era de 
carkcter molt ampli des del punt farmacolbgic. 

D'altra banda, no podem sentar un criteri ferm sobre aquestes &es ja que 
nosaltres uomés hem pogut relacionar 243 medicameuts que s6n aqueUs la faita 
dels quals ens ha anat assenyaiant el visitador tot al Uarg de la ruta. Entre eUs, 
d'alguns se n'ha fet menció una sola vegada i en una sola apotecaria: coloquinti- 
des, confecció d'aiquermes sense aroma, cotxíniües, xarop de malví, d'hisop, de 
pebnia, mecboacan, píndoles de cinaglosa, etc. la qual cosa ens fa creure que si el 
visitador tenia intert?~ en elis possiblement era derivat que el seu 6s deutia ser 
corrent a la zona. 

Si prenem w m  a base aquesta relació, I'apotecana de Peremola -wm ja s'ha 
vist la pitjor assortida- dóna un percentatge més raonable de faltes, un 33 %, 
sobre el total de medicaments per nosaltres recollit -243- &a molt superior a 
- 
19- 'Tanla Nueva. o regulanon de los Precios a que han de vender los Medlcamenios par lo, 

Bolieano,dcl h c ~ p a d o d e  Calaluda 177J" editada p.1 tincol dcl pruiorn+dic, Prrr (iucll. 8 prr 18 
que havien de regir.= els apolecad de Calalunya. 
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L'obtinguda prenent com a punt de partida 1.268 medicaments de la tarifa oficial 
publicada per Pere Güell. 

Es podra objectar que els valors obtinguts de la relació de medicaments feta 
per nosaltres ho siguin per defecte i els obtinguts a partir de la tarifa ho siguin 
per ex&. No obstant aixb, ens inclinem a valorar w m  a més propers a la reali- 
tat, i més orientatius, els que procedeixen de la relaci6 treta directament de les 
actes aixecades durant les visites realitzades ja que no volem eliminar la possibi- 
litat que, a la vista de les reiterades demandes, fossin precisament aquestes les 
substancies medicamentoses m b  ft'eqüents per cobrir la terapkutica de L'kpoca 
segons les prescripcions dels metges de la zona. 

És evident que aVro comportana una unifonnitat terapkutica a tota la zona 
del Pnncipat en aquesta ocasi6 visitada, que no quedaria complimentada en totes 
les apotecaries ja que aquestes, en realitat, depenien tanmateix de les prescrip- 
cions habituals deis diferents llocs. En wnes m& riques i poblades aquesta plu- 
ralitat terapkutica sí que tindna ra6 d'existir, a diferkncia d'aquells indrets mes 
redúits i de menor densitat demografica i, per tant, amb menys metges i C~NI- 

gians. 
Tal vegada aquest criten es reforci si recordem que quan el visitador anava a 

Martinet I'apotecari Florensa li manifestava que a la seva apotecana hi tenia els 
medicaments usuals al país, la qual cosa interpretem que, malgrat totesles di- 
cultats per les que podien atravesar els apotecaris, perla seva situació economi- 
ca, podien tenir els medicaments necessans, si més no bastants, per poder s e ~ r  
les receptes dels metges i cimrgians de la zona. 

La possibiitat que la manca de determinats medicaments marqués concreta- 
ment alguna determinada zona geografica és el que ens ha impulsat a fer un tan- 
teig, prenent com a base els medicaments derivats de i'antimoni, d'ús corrent a 
I'kpoca. 

Res hem trobat que ens mostrés que aquest gmp terapkutic fos exclós d'al- 
guna zona especial, ni a I'inversa. Les seves faltes, espaiades durant la ruta, 
comunes a 5 de les 6 apotecaries pitjor assortides (vegeu taula XXVIII), ens ha 
mostrat, en canvi, que eren medicaments d'ús conent. 

A la taula XXVIII es poden veure, globalment, les anomalies que, referides 
concretament a compostos d'antimoni, s'han registrat a les div'erses apotecaries. 

Taula XXVIII 

Número d'ordre 
donat a Papotecaria Zona segons la Compostos 

segons la taula XXXIII taula XXXIII d'antimoni 

36-39 1-B 2 
48-52-58-70-73-75-78 11-B 7 
87-90-93-98 111-B 6 
125-127-143-144 IV-B 5 



Visites d'inspecrió a les apotecaries de Caralunya. 
Segler X V I  a l  XVIII .  Conseqü2ncies, criteris i urilirat de les inspeccions 

Com a contrapartida, pel que fa a la carkncia, o no, de triaga magna del 
Col.legi d'Apotecaris de Barcelona i de pedres precioses sense preparar, veiem 
que resulta signifcaiin que tan sols 29 de les 154 apotecaries visitades tinguessin 
ambdós medicaments i que, d'aqnelles que tan sols tenien 2 faltes, 99 d'elles no 
tinguessin iriaga magna i 106 no tinguessin pedres precioses sense preparar. 
Aquestes freqüincies es poden observar clarament en el griñc 11. 

D'aitra banda, a la taula XXXIII es poden veure les apotecaries tancades per 
Pere Comago: Casserres i Prats de Rei. Les apotecaries tancades pels seus pro- 
pietans se situen a Pont de Suert, Berga, Súria i Calaf, i pel que fa als diversos 
tipus d'inírusos, els veiem localitzats a Camprodon, Sant Quirze de Besora, Sant 
Pere de TorelI6 i Viladrau. 

Comparativament, veiem que per 29 apotecaries ben assortides, n'hi ha 13 de 
molt mal assortides i tancades, o sigui, menys de la meitat, la qual cosa, aproxi- 
madament, representa un 8 % del total de les apotecanes visitades. 

El nombre de faltes i advertkncies assenyalades pel visitador en la major part 
de les apotecanes (20) ens ha servil de base per estabtir una estructura que ens 
permetés trobar possibles punts de referincia per obtenir aigunes dades que ens 
il.lustressin sobre l'ús de medicaments a tota la zona visitada (21). 

Malgrat no haver computat la totalitat de les faltes o advertencies registrades 
216 per la düicultat i extensi6 que fer-ho així comportaria, els resultats, en línies 
X generals, els snposem vilids. 

Per determinar els registres ens hem valgut d'un planell imaginan en el qual 
en l'eix de les abseisses hi figura el número corresponent que hem donat a cada 
apotecaria visitada i en i'eix de les ordenades les subst&ncies que els mancaven o 
les advertincies que s'havien fet als apotecans, formant dos gmps. El Grup A 
reuneix els medicaments d'origen natural i les composicions galiniques. Formen 
el Gmp B les substincies i medicainenis quúnics, advertint que les pedres pre- 
cioses s'inclouen en aquest últim grup simplement per afuiitat. 

Aquest planell imaginar¡ (grafic 11) que recull tota la rnta de les visites d'ins- 
pecció ha estat dividit en quatre zones que, exposades en la taula XXE, ens 
donen la pauta per a la constitnció de la taula XXXIII 

Taula XXiX 

Nombre d'apotecaries 
Zones Lúnits incloses en la zona 

1 Barcelona - Olot 42 
11 Camprodon - Pont de Suert 38 
111 Sarroca de Bellera - Solsona 38 
IV St. Lloren$ de Morunys - Barcelona 36 

20 - Jordi, R., Una visita de boticas. op.cit.; 317-339. 
21 - De la aula XXYIU s'abtC una visi6 general de t'estat o provelmenl de les apotecades visitades 
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En la taula XXX (zones 1, 11,111, IV) s'assenyala el nombre de faltes troba- 
des o advertencies fetes pels visitadors, a cadascuna de les apotecanes. 

Taula XXX 

Barcelona-Olot- Zona- 1 (núms. 1142) 

N" apot. Total Freq. Localitat --- Nom 

001 13 5 Sant Feliu de Codines Domingo Febre 
002 0 0 Castellter~ol Joseph Bartroií 
003 0 0 Castellterpl Joan Muntada 
004 1 1 Moia Bernard Colom 
005 0 0 Moih Victoria Prat 
006 1 1 Centelles Salvi Sena 
OM 2 2 Centelles Albert Maymir 
008 1 1 Sant Andreu de Tona Agustí Castelló 
009 1 1 Sant Genís de Taradell Jeroni Oms 
010 6 3 Sant Genis de Taradell Tomas Subirana 
011 5 5 Viiadrau Thomas Febrer 
012 17 9 Sant Julia de Vilatorta Francesc Fontanals 
013 0 0 Vic Josep Coris CarboneU 
014 O 0 Vic Pere Vilar 
015 0 O Vic Vicens Maymir 
016 0 0 Vic Benet nitlló 
017 0 0 Vic Segimon Erolas 
018 0 0 Vic Marcia Totosaus 
019 4 1 Vic Benet Comes 
020 31 16 Vic Francesc Grande 
021 1 1 Vic Jwep Vdar (Vda.FeS¡ Boxeda) 
022 O 0 Vic Feiii Tara 
Ou 1 1 Sant Hipblit de Voltrega Felix Tonella 
024 8 7 Sant Quirze de Besora Segimon Sena 
025 2 1 Sant Quirze de Besora Ramon Gener 
026 2 2 Sant Pere de Torelló Pablo Font 
027 0 0 Via de Torelló Juan Coll 
028 8 6 Via de Torelló Francesc Vila 
029 1 1 Via de Torelló Francesc Fiol  
030 1 1 Santa Mana de Manlleu Joan Pujol 
031 2 2 Santa Maria de Manlleu Felix Baixas 
032 0 O Santa Mana de Corcú Miquel Oms 
033 1 1 Santa Mana de Corcó Joseph Feu 
034 8 7 Rupit Jaume Grau 
035 24 10 Sant Esteve d'en Bas Genis Vda 



Visites d'inspecci6 a les apotecaries de Catalunya. 
Segles XVI a l  XVIII. Consegükncies, criteris i utilitat de les inspeccions 

N0apot. Total Freq. --- 
036 38 21 
037 15 11 
038 2 2 
039 16 10 
040 2 2 
041 2 2 
042 2 2 

Total = 42 

Localitat 

Sant Esteve d'en Bas 
Ridaura 
Olot 
Olot 
Olot 
OIot 
Olot 

Nom 

Pau Respau 
Joan Comas 
Miquel Boloúr 
Antoni Santa16 
Francesc Torh 
Miquel de Cortada 
Joseph Roca 

No apot. - 
043 
044 
045 
046 
047 

218 048 - 
X 049 

o50 
051 
052 
053 
054 
o55 
056 
057 
058 
059 
060 
061 
062 

' 063 
064 
065 
066 
067 
068 
069 
070 
071 

Camprodon- Pont de Suert - Zona- 11 (núms. 43/80) 

Total Freq. Locatitat -- Nom 

O O Camprodon Joseph Izquierdo 
16 8 Sant Joan de les Abadesses Cristofol Vince 
O O Ripoll Joseph Ingta 
O O RipoU Miquel Miraipeúr 
O O Ripoll Agustí Tutlló 
44 21 Ribes Antoni Canal 
O O Ribes Bernat Carrera 
13 10 Llivia Nicolau Esteva 
15 11 Llivia Guillem Colomer 
43 21 Llívia Lloren$ Calvet 
2 2 Puigcerda Francesc Piguüiem 
2 2 Puigcerdk Pere Banal 
2 2 Alp Mar@ Degollada 
12 10 Vilade Beltver Agustí Serra 
2 2 Vila de Bellver Antoni Banal 
60 34 Martinet Francesc Rorensa 
2 2 La Seu d'urgell Joseph Sai6 
2 2 La Seu d'urgeil Ignasi Torrents 
35 22 La Seu d'urgell Antoni Saló 
6 4 Arfh Pau Omt 
19 13 Vila d'Organya Joseph Oriol 
13 12 ViladeTiia Thomas Carrera 
17 11 Ribera Ciprik Tamarit 
8 6 Ribera Joseph Miranda 
8 8 Estem d'Aneu Pere Salís 
17 9 Estemd'Aneu Ignasi Rius 
15 11 Salardú Isidre Salís 
58 37 Artiés Joseph Prades 
1 1 Viella Joau Baptista Forga 
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N" apot. Total -- 
072 8 
073 72 
M4 42 
075 66 
076 4 
077 8 
078 35 
079 36 
080 O 

Total = 38 

Freq. - 
7 
34 
24 
35 
4 
6 
24 
21 
O 

Viella 
Viac 
Les Bordes 
Via de Bossost 
ViaUer 
Vilaller 
Bamera 
Vila de Boí 
Pont de Sueri 

Nom 

Jaume Joan Blane 
Antoni Cirach 
Antoni %nno 
Gabnel Gallari 
Joseph Chesa 
Martí Nart 
Joseph Barache 
Jaume Nart 
Carles Saura 

No apot. - 
081 
082 
083 
084 
085 
086 
087 
088 
089 
O90 
091 
092 
093 
094 
09s 
096 
097 
098 
099 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
1% 
107 

Sarroca de BeUera-Solsona - Zona 111-(núrns. 811118) 

Total Freq. Lacalitat -- Nom 

1 O Sarroca de BeUera Joseph Massa 
1 1 Pobleta Jacint Gassol 
1 1 Gem Joseph Miró 
O O Rialp Antoni Serradeii - 219 
2 2 La Pobla de Segur Francesc Malagamga X 
2 2 Salas Pere Tamant 
18 15 Talam Franeesc Mons6 
O O Tremp Joan Bastús 
20 15 Tremp Antoni CasteUs 
31 18 Tremp Antoni Coletes 
2 2 Tremp Joan Castells 
3 1 Guardia Miquel Consul 
10 8 Llimiana Antoni Balust 
2 2 Viamitjana Francesc Rincón 
8 4 Conques Bonaventura Bertran 
8 4 Isona Bonaventura MaUolis 
2 2 Isona Joseph Mi1 
82 40 Peremola Jeroni Ortu 
3 3 Oiiana Pau Omt 
2 2 Ponts Miguel Patrony 
46 24 Ponts Josep Firbia 
8 8 Ponts Domenec Esteban 
3 2 Sanahuja Joseph SanadeU 
4 4 Sanahuja Mateu Rufach 
12 11 Sanahuja Joseph Grau 
13 11 Guissona Joau Pouces 
3 3 Guissona Joseph Antoni Plana 



Visites d1inspecci6 a les npotecaries de Cnralunya. 
Segles XVI al XVIII. Conseqükncies, criteris i utilitat de les inspeccions 

N" apot. Total -- 
108 3 
109 
110 16 
111 
112 O 
113 2 
114 24 
115 1 
116 2 
117 7 
118 2 

Total = 38 

Freq. - 
3 

Localitat 

Guissona 
Ets Prats de Rei 
Els Prats de Rei 
Calaf (no exercia) 
Calaf 
Tori 
Tori 
Biosca 
Solsona 
Solsona 
Solsona 

Nom 

Antoni Bo f l l  
Francesc Casamitjana 
Raimond Prat 
Francesc Xaudaró 
Raimon Prats 
Nicolau Reguer 
Nicolau Songuera 
Pere Castellví 
Sebastii Fabra 
Pere Viés 
Odón Ribó 

Sant Lloren$ de Morunys -Barcelona - Zona IV- (núms. 1191154) 

N" apot. Total Freq. Localitat --- Nom 

119 49 24 Sant Lloren$ de Momnys Jaume Vilagin6s 
220 120 - 2 2 Cardona Celdoni AmetUer 
x 121 16 11 Cardona Domenech Saia 

122 19 8 Cardona Manuel Vilaginés 
123 - Casserres Isidre Murassó 
124 - Berga (Havis fancat I'apot.) Jacint Muntada 
125 11 7 Berga Clhent Sastre 
126 8 5 Berga Francesc Vilardaga 
127 6 S Berga Joseph Vednnas 
128 2 2 Baga Joseph Antoni Nogues 
129 56 29 La Pobla de Liilet Ermenguer Saló 
130 6 6 Santa Mana d'Alpens Antoni Parera 
131 2 2 Perafita Joseph Colell 
132 1 1 Olost Jeroni Sardanyons 
133 O O Prats de LlupnBs Francesc Cmells (apot. Fares) 

134 3 3 Prats de Lluqanb Joseph Bertran 
135 - Prats de Llu$an&s Manuel Ribó 
136 O O Sant Feliu Sasserra Climent Soler 
137 5 S Artb Joseph Verdaguer 
138 17 12 Artés Joseph Blanxer 
139 O O Salient Jacin Coch 
140 2 2 Sallent Joan Pujo1 
141 O O Balsareny Joan Sala 
142 - Síuia (pobre i absent) Antoni Codina 
143 0133 0115 Santpedor Francesc Fabrega 



N" apot. - 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 

Total Freq. -- 
3310 1510 

O O 
o o 
3 3 
o O 
3 2 
2 2 
24 12 
3 3 
24 13 
3 3 

Localitat 

Santpedor 
Manresa 
Ma~eSa  
Manresa 
Mamesa 
Manresa 
Monistrol 
Olesa de Montserrat 
Olesa de Montserrat 
Esparreguera 
Esparreguera 

Nom 

Joan Grau i Otset 
Jaume Arsaguet 
Francesc Ribot 
Valentí Vaiicendrera 
Antoni Arbu6s 
Josep Pejoan 
Pau Escuder 
Joseph Carreras 
Joseph Soler 
Antoni Carreras 
Ram6n Vallosera 



Visites d'inspecci6 a les upotecaries de Catalunyu. 
Segles XVI al XVIII. Conseqülncies, criteris i utilitat de les inspeccions 

Aquestes quatre zones formades queden beu assenyalades en la taula XXX, 
amb especificació de les localitats Iúnits i euglobant la totalitat de faltes o 
adverteucies fetes sense especificacib especial, així com les faltes i advertencies 
m& freqüents. 

En el grhfic 11, es troben unes indicacions que concreten les que no foren 
acreedores de cap advertencia, les que estaven pitjor assortides amb un nombre 
de faltes o ad\cert&ncies superior al 50 %, ahí com tambe aqueltes apotecaries 
que es van fei tancar i les queja ho estaven. 

L'ordre seguit per a I'exposició de medicaments o d'advertencies no ha estat 
altre que el donat per les majors freqüeucies, amb independencia de que fossin 
medicaments simples o compostos, que com s'ha di! constituien els dos gnips 
generals: A i B. 

En el gdfic 11 s'aprecia que la zona on les apotecaxies estaven d o r  assorti- 
des és la corresponeut a la ruta Barcelona-Olot (zona 1). Sota aquest aspecte, de 
millor a pitjor assoriides: Sant Lloren$ de Morunys-Barcelona (zona W), Sarroca 
de BeUera-Solsona (zona 111) i Camprodon-Pont de Suert (zona 11). 

Comparant els gnips A i B veiem, a "grossomodo", dins certa proporcionaii- 
tat, que totes les zones estan miilor assortides dels medicaments del gnip B que 
no pas del grup A, la qual cosa ens indica un predomini en emprar substincies - 222 
quúniques i composicions propies de la terapkutica en ús. De fet, registrant-bo 
tot en xifres, el nombre de faltes o advertencies segons les diferents zones, que- 
den registrades a la tauia m. 

Taula XXXI 

Zona Nombre de faltes o advertencies 

A-1 (superior) 96 
A-11 " 293 
A-111 " 128 
A-IV " 109 
B-1 (inferior) 41 
B-11 121 
B-111 " 94 
B-IV " 69 

És interessant observar que dins del gnip A la xifra més gran de faltes o 
advertencies correspon a "dnr el punto conespondiente a los jarabes": 28, 
expressió de fet molt semblant a "levantar más el punto a los jarabes": 10, o a la 
de "dar consistencia debida a los jarabes": 6. En creure que amb aquestes dife- 
reuts expressions referides als xarops e1 visitador voiii dir el mateix, veiem que 
un total de 44 apotecaries faltaven en aquest aspecte. D'aquestes 44 apotecaries, 
3 eren d'apotecaris titulats pel Col4egi de Vic i 2 d'apotecaris titulats per I'Escola 



Ramon Jordi i González 

d'Artistes de Manresa. Les restants, totes elles eren d'apotecais titulats pel 
' Protomedicat. Comparativament, el percentatge d'aquests últims apotecaris, en 

relacid al dels apotecans titulats pels dos col.legis, era menor: 27 % i 33 %. 
Dins del grup B, dos dels valors m& alts corresponen a "subtimar más el mer- 

curio": 19, i, en part, a manipulacions relacionades amb el thrtar vitriolat: 15. 
Eren, per tant, 34 les apotecaries amb deficikncies d'aquest tipus. Totes les assen- 
yalades amb aquestes anomalies eren apotecaries de titulats pel Protomedicat. 

Ens inclinem a creure que aquestes dades s6n més significatives dins de la 
perspectiva general d'aquest treball que no pas la falta d'un o de diversos medi- 
caments, ja que aixb ens insinua, sin6 una imperícia, una manca de preparaci6 
dels apotecaris per obtenir aquests productes químics, a tenor d'unes normes més 
científiques i menys empínques i prbpies dels avancos i progressos queja s'acu- 
saven fermament dims del camp de la química. 

No obstant aixb, no podem ser injustos amb aquells apotecans -alguns amb 
mks de mig segle exercint la professió- (vegeu taula XXXII) que no s'havien for- 
mat en els col4egis d'apotecaris de les ciutats, que mancaven d'unes possibilitats 
de superació, vivien apartats dels nuclis importants de poblaci6 i tal vegada ina- 
daptats davant les transformacions que sofria la medicina i també la farmacia. 
Amb un saber empiric i amb una practica rutinaria i d'artesania, creiem que en 
aquestes condicions aquells antics apotecaris dificilment es podien anar adaptant -.?&!- 
ais progressos de la terap&utica i de la química. X 

Taula X X X I  

Núm. Sublimar mes Tartar Any Anys 
apot. Nom el mercuri vitriolat tito1 d'exercici 

48 Antoni Canal + 1743 31 
50 Nicolau Esteva + 1763 11 
70 Josep Prades t 1749 25 
72 Jaume Joan Blanch t + 1739 35 
73 Antoni Cirach + 1763 11 
74 Antoni 'Ilimo t + 1755 19 
75 Gabriel Gailart + + 1739 35 
76 Josep Chesa + 1754(1756) 20-28 
77 Martí Nart + 1739(1741) 35 
79 Jaume Nart + 1762 12 
87 Francesc Monsó t ???? 1111 
89 Antoni Castells + 1728 47 
98 Jeroni Ortiz + + 1743 31 
99 Pau Omt t 1721 53 

101 Josep Firvia + 1759 15 
102 Domenech Esteban + 1744 30 
104 Mateu Rufach + 1758 16 



Visites dJinspecci6 a les opatecaries de Caralunya. 
Segles XVI o1 XVIZI. Conseqülncies, criferis i urililat de les inspeccions 

Núm. Sublimar més TAriar Any Anys 
apot. Nom el mercun vitnolat iítol d'exercici 

105 Josep Grau t 1728 46 
114 Nicolau Songuera + 1758 16 
122 Manuel Vilaginis + 1773 1 
125 Climent Sastre + 1724 50 
126 Francesc Vilardaga t 1765 9 
127 Josep Vedfinas t 1774 
129 Ermengol Sal6 t 1742 32 
130 Antoni Parera t t 1760 14 
137 Josep Verdaguer t 1753 21 
138 Josep Blanxer t t 1755 19 
151 Josep Carreras t 1747 27 

D'altra banda, no era en va que molts d'ells assoliren de plé I'$oca de les 
transformacions del saber mtdic i de les diierents corrents de la medicina i de la 
farmacologia, fets que sense un estímul poderós amb una base de contingut cien- 
tíñc wnduinen a molts d'aquefls apotecans a una rutina que desprbs, anys més 

224 - tard, tan sois va ser venguda pels qui, veient el ventable contingut de les cihncies 
X aplicades a la farmacia, higiren de la classica apotecaria per donar i aportar el seu 

saber i noves onentacions a la ci&ncia. 
Tanmateix, tampoc podem culpar d'aquestes circumst?incies exclusivament 

als apotecans. No podem deixar de banda als metges ja que tambk n'hi havia que 
eren molt poc addictes a emprar medicaments químics. Aixb sembla confirmar- 
se quan veiem localitats w m  Berga, Sanahuja, Tremp, Ponts i ViaUer, on les apo- 
tecanes estaven mancades de "mercurio más snbümado"; tot lque creiem que es 
necesiten estudi més ambiciosos en aquest sentit. 

I - A  %t I . 12 apotecmies n Les apotecaries 1431144. una d'elles 
11 -A 293 + computa com a. 

111 -A 128 + 11 - 6 apotecaies x 
4 U .  + = Manques o requisits a auimptir. 

IV -A 1W + 
111 - 3 apotecaries x x = Apatee.&s millor assortides. 

I -B 41 + 1 * .  
II -B 121 + 2 " 1  = Apotecaries pitjor assortides. 

111 -8 94 + N - 8 apotecaries x 1 = Apotecaries tancades. 
iV -B 69 + 1 * .  



ZO
N

A
 A

-1
 



ZO
N

A
 A

-1
1 

TR
UC

A 
MA

GN
A 

~
U

h
7

0
m

w
s

t
~

m
Im

u
a

 
A

O
U

A
W

&
U

K
A

N
A

 
W

G
W

r
n

r
n

A
 

AE
IE

DE
RO

hX
KO

 
M

AC
W

 
A(

ZI
IL

DE
ÍS

PU
EM

 
AG

UA
DE

VI
RF

LN
AD

EW
G

Rh
 

~
G

~
A

G
I

U
P

A
 

AC
Em

 D
EA

JW
CI

O
 

n
p

iR
m

iD
E

m
o

D
E

aE
R

vo
 

wu
a D

E W
b

H
 

A
O

U
h

rn
U

IL
 

B
hl

S
hM

O
D

U
m

o 
UI

RD
M

(0
M

OM
AY

OR
 

W
G

om
A

%
A

cd
u 

W
G

W
 

aw
ra
AT
O~
 

~
D

E
~

R
I

O
 

W
O

W
 

W
PU

lf6
H 

B
E

M
 

a
~

m
 

DE
SA

L u
na

vtr
m

 
LC

G
sm

hU
S

S
V

m
M

m
V

 
S

U
r

n
O

~
 

A
rn

D
EU

A
nZ

A
N

II
Lh

 
A

~
D

E
H

IK
R

~
C

~
N

 
B

W
O

D
E

A
R

C
U

IO
 

CO
NF

LC
B~

X B
W

LO
IC

IA
 

bm
LD

E
an

A
U

nM
 

m
R
I 

BE
Ul

hR
 

AN
TE

DE
UJ

UR
IW

.5
 

Lü
NI

RA
M

RB
A 

01
0s

 D
EO

lW
R

U
O

 
PW

EN
IA

VL
RG

A 
W

W
O

EF
SI

O
UD

EP
UE

Ra
íA

NO
 

U
V

M
A

R
~

U
P

U
N

~
A

~
~

S
W

E
~

 
IU

EC
B(

0B
Id

NC
O 

B
ED

U
O

 
D

A
R

m
M

Is
cD

E
R

A
~

S
B

a 
CA

RD
AM

OM
O 

W
O

R
 

AL
ls

ilP
 

W
O

R
 

c.aA
R
Sm

u 
m

eR
IP

b<
bS

~G
hD

OS
 

A
m

 
a

m
c

w
 



1
1

,
 

81
 

gi
 

gl
 

81
 
B
 

&
 

w 
a 

m 
m 

91
 

n 
B 

%
 

a 
m 

pl
 

!a 
w 

im
 i

oi
 

im
 i

m 
IN
 

im
 

los
 i
m 

im
 IQ

I 
iio

 
ii
i 

112
 
II
I 

iu
 

iu
 1

16 
11

1 
11

8 
+

t
.

 
+

+
*

 
.

+
t

t
+

.
.

+
 

+
+

+
+

.
+

+
 

I 
+

S
+

'
 

i
 

+
>

t
.

,
 

, 



ZO
N

A
 A

-I
V

 

TW
\U

 L
UO

NA
 

PU
Km

m
RR

ES
P.

Al
C6

1A
W

ES
 

AO
UA

UL
RM

EU
TN

A 
w

m
r
n

m
~

 
AE

EI
íE

OE
RO

KP
.0

 
M

A
W

S 
A

c
E

m
O

E
F

S
m

 
AO

UA
DE

UR
EO

IA
DE

W
G

Uh
 

UN
O&

#l
U 

AO
W

A 
A

W
lE

D
iM

A
R

IO
O

 
w

m
 DE

N
W

IO
D

Ea
U

IY
O

 
M

M
A

~
E

W
~

N
 

A
O

U
A

TE
W

W
. 

B&
%

M
OO

El
PE

R~
 

UR
DA

M
OM

OM
i\Y

OR
 

W
&Y

IO
I\R

AG
ON

 
IM

G
O

M
~W

UL
CU

I~
~N

 
TN

DR
AD

Eu
\m

>R
EO

 
U

N
O

~
N

N
 

B
m

 
m

m
o

~
s

u
 

~
m

o
~

f
~

m
 

m
P

~
M

IS
S

V
N

M
m

x
 

s
u

m
m

 
A

rn
D

E
m

'm
Íu

A
 

A
W

D
E

W
IC

~
N

 
B

A
C

(A
M

0D
ER

R
rn

 
~

W
E

C
O

b
N

 
BF

NF
DI

CI
A 

M
aL

D
EC

W
IA

U
R

U
 

PL
W

RA
BU

OA
R 

AC
El

fE
DE

W
M

BR
la

S 
C

rJ
m

n
m

A
 

O
I@

D
E

W
IG

W
O

 
PD

(W
TA

lA
X0

A 
m

L
v

@
E

S
lU

V
D

E
~

m
m

O
 

E
V

A
K

IA
R

W
E

LW
M

O
A

U
S

IB
E

E
 

S
U

~
O

B
U

N
~

 
BE

DE
UO

 
O

R
R

M
~.

D
E

R
A

lC
6I

B
FS

 
UR

Dh
*O

M
Oh

lM
(IR

 
A

m
a

 
m

R
 

~
m

m
U

 
~

m
~

i
r

n
~

m
c

s
 

A
am

SF
SM

C
U

LI
S 



ZO
N

A
 B

-1
 



m
IU

LF
PR

Ea
O

SI
Ss

C
IIw

 
CC

lhB
RI

O 
NA

TIV
O 

S
b

~
u

~
~

E
L

M
U

I
m

O
 

M
ÍW

R
IO

 W
O

 
m

R
IM
M
m

 
r

A
n

r
h

B
0

m
o

W
X

)p
~

) 
E

l
l

O
R

~
 

hi
Yr

m
ON

lO
DU

u'
 M

AR
M

L 
IiR

SG
nm

B
U

N
m

 
r

n
0

E
M

A
m

E
r

n
A

 
U

L\
1R

D
E

P
A

R
hW

 
M

D
E

¡X
fA

W
 

Mm
lo 

*
R

Y
N

Im
m

 
íU

M
 

W
O

M
m

D
E

M
U

Im
O

W
 

m
 NA

TIV
O 

rn
O

E
R

A
N

A
Ir

n
K

M
E

R
rn

0
 

m
0

 
SA

LC
A

T~
R

~C
A

 
W

W
O

SD
EN

hN
ÍS

 
m

oE
hh

l0
 

IR
E

m
m

O
R

U
B

IO
 

s
u

m
w

u
.4

 
Ti

ip
rA

R
O

rn
LW

 
a

w
M

w
u

u
u

. 
T

m
h

B
o

E
h

h
lm

 
U

K
G

O
LW

D
El

W
l4

 
NS

AY
AL

OE
 

*K
m

do
N

l0
01

m
 

m
o

~
o

D
im

R
m

m
m

u
A

L
 

~
W

O
D

W
U

W
Y

) 
h

w
R

1
N

D
E

M
A

m
E

rn
O

 
~

~
~

C
U

I
D

E
S

A
~

O
 

M
rm

ER
lB

U
M

A
W

 
B

A
U

LU
O

D
ET

U
M

 
r

n
O

E
P

r
n

r
n

0
 

~0
A

a)
D

E.
K

W
M

U
M

O
 

UT
AR

GI
RI

O 
S

A
L

D
E

T
~

~
~

~
M

O
 

rn
E

ld
S

n
c

.4
 

U
~

O
~

D
E

N
~

U
O

 
w

m
 

m
O

L
0

 
m

ow
nu

w
m

 



Z
O
N
A
 E-
11
1 





Visites d'inspecció a les apotecaries de Catalunya. 
Segles XVZ al XVZZZ. Conseqüc?ncies, criteris i utilitat de les inspeccions 

Taula XXXIII 

Grup Advertiment Apotecaries 

A Aloe 3 
Aqua melissae composita 27 

Aqua Regina Ungriae 19 

Aqua theriacalis 15 

Axecar mes el punt als xarops 10 
Balsamum Arcei 8 
Balsamum peruviani 13 

Camphora 3 
Cassia fistula 3 
Confectio benedicta laxativa 10 

234 Donar el punt corresponent 28 

X als xarops 

Donar la consistencia deguda 6 
als xarops 
El preparats mes sotilment 12 
polventzats 
Els preparats mes levigats 2 
Flos rnacis 21 

Fructus cardamomi longi 11 

Fructus cardamomi minoris 4 
Fructus piperis longum 10 

Gummi bdeili 5 
Gummi benzoes 12 

Lapis bezoar 11 

Me1 centaureae 11 

oculi canc rom 10 

No de l'apotecaria 
(Taules X X X  (1, 11,111, IV) 

10 79 119 
20 34 44 50 56 58 63 66 67 
68 69 70 74 75 78 87 98 101 102 
105 117 121 126 137 138 151 153 
6 12 20 34 52 56 57 63 67 68 74 75 
77 79 93 98 101 119 143 
35 56 58 63 66 67 68 70 79 90 98 
101 125 126 137 
5 61 64 74 77 90 101 122 151 152 
12 52 70 74 79 98 110 119 
39 48 51 58 61 63 70 73 79 90 98 
101 129 
20 58 76 
90 98 114 
48 52 58 65 75 87 98 119 122 119 
12836446566676878798798 
102 104 105 106 108 110 114 117 
121 129 130 134 147 149 150 153 
7 10 20 21 51 152 



Ramon Jordi i González 

Gmp Advertiment Apotecaries 

Oleum Aparicii 16 

Oleum chamomillae 11 

Oleum hypericonis 11 

Oleum lavandulae 20 

Oleum lumbricomm 10 
Oleum rorismarini 21 

Olis esencials 1 
Pulvis stomachicus Quercetani 10 
Radix contrayerbae 10 

Resina elemi 12 

Spiritus comu cewi 17 

Spiritus salis ammoniaci 12 

Succinum album 
Succinum flavum 

Theriaca Magna del 98 
Col.legi de Barcelona 

Tinctura castorei 

Unguento marciatum 

Unguentum agrippae 

No de l'apotecaria 
(Taules XXX (1, 11,111, IV) 

20 34 35 37 56 61 63 64 65 68 70 
74 78 90 106 114 
24 28 34 37 56 64 65 70 73 106 
114 
34 35 36 52 68 70 74 78 98 110 
129 
12 36 37 48 52 61 64 65 67 69 70 
73 75 78 90 98 114 119 129 138 
20 52 63 64 70 74 78 101 106 129 
12 36 37 39 48 52 61 64 65 67 69 
70 73 75 78 79 89 90 98 119 129 
58 
1 51 61 66 69 73 75 98 122 129 
87 98 101 105 106 119 121 138 
143 153 
61 63 70 75 79 101 102 119 129 
137 151 153 235 
20 52 58 61 70 73 74 75 78 79 90 7 
98 101 106 114 129 143 
20 35 51 52 58 70 73 75 79 98 101 
143 
36 48 51 58 90 101 
12 20 36 48 50 51 58 70 78 87 90 
129 
1 7  19202324252628293031 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 
48 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 
63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 
75 76 77 78 79 81 85 86 87 89 90 
91 93 94 95 96 97 98 99 100 102 
103 104 105 106 107 108 113 115 
116 117 118 120 121 122 125 126 
127 128 129 130 131 134 137 138 
140 143 147 149 151 152 153 154 
52 58 61 70 72 73 77 93 98 101 
119 129 143 
36 37 44 52 56 58 61 62 64 69 70 
74 75 78 
2024283536445158606370 
74 93 98 101 119 151 



Visites d'inspecció a les apotecaries de Catalunya. 
Segles XVI al XVZIZ. Conseqüincies, criteris i utilitat de les inspeccions 

No de l'apotecaiia 
Grup Advertirnent Apotecaries (Taules XXX (1, 11,111, IV) 

Unguentum aregon 14 36 37 52 56 58 61 62 63 69 70 73 
74 75 78 

Unguentum de arthanita 22 24 28 35 36 37 44 51 52 58 61 63 
64 69 70 72 73 74 75 78 79 93 98 

Unguentum populeonis 13 36 48 52 58 64 69 70 73 75 78 79 
119 130 

B Aesviridi 1 
Aethiops mineralis 7 
Anthimoni diaphoreticum martiale 11 
Anthimonium cmdum 1 
Anthiionium diaphoreticum usuale 1 
Arcanum duplicatum 1 
Argentum vivum 17 

Arsenicum album 8 
Arsenicum flavum 7 

236 Balsamum tutiae 1 

X Carbonas plumbicum 1 
Cinnabaris nativa 20 

Crocus antimonü 
Crocus martis apenens 
Elixir propietatis Paracelsi 
Emplastrum Paracelsi 
Empiastmm r a n m  cum mercurio 
Flores sulphuris 
Kennes minerale r u b m  
Lapis haematitii 

Lithargyrum 1 
Minium 6 
Nitrum 4 
Pedres precioses sense preparar 104 



Ramon Jordi i González 

Grup Advertiment Apotecanes 

Pedres precioses sense preparar 104 

Pulvis Ioannis de Vigo 4 
Saccharum saturninum 2 
Sal cathárticum a m m  5 ,  
Sal Centaurae 6 
Sal prunellae 3 
Sal tartari 1 
Sublimar mes el mercui 17 

Sulphur nativum 2 
Tartarus emeticus 2 
Tartarus solubilis 3 
Tartarus vitriolatus (diversos) 13 

Tictura carbonas potassae et fem liq. 1 
Tinctura martis aperitiva 8 
Turpethum minerale 3 
Tuthia 4 
Unguentum hydrargyri simplex 4 
Unguentum plumbi nigrum 1 
Unguetum tutiae 3 
Vium emeticum 4 
Vitriolum 1 
Vitnolum album 1 

No de l'apotecana 
(Taules XXX (1, 11,111, IV) 

108 110 113 114 116 117 118 119 
120 121 122 125 126 127 128 129 
130 131 132 137 138 140 143 147 
149 150 152 153 154 
73 75 129 143 
12 116 
20 74 78 98 129 
48 70 73 75 101 129 
70 98 119 
119 
72 74 75 76 77 89 98 101 104 
105 125 126 127 130 137 138 
151 
87 101 
48 58 
52 73 75 
48 70 72 73 74 75 79 98 114 122 237 
129 130 138 - 
125 X 
58 70 72 73 79 93 98 102 
48 125 127 
58 70 98 129 
24 75 89 98 
75 
58 98 130 
48 70 87 98 
20 
20 

Apotecaries millor i pitjor assortides, tancades i situació en zones 

No apot  

002 
003 
005 
013 
014 
015 
016 

miiíor 
assortida 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

pitjor Apotecanes 
assortida tancades Zona - 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Visites d'inspeccib a les apotecaries de Catalunya. 
Segles XVZ al XVZZZ. Consequt?ncies, criteris i urilitat de les inspeccions 

No apot 

017 
018 
022 
027 
032 
043 
045 
046 
047 
049 
058 
070 
073 
075 
080 
084 
088 
098 
109 
111 
112 
123 
124 
129 
133 
136 
139 
141 
142 
145 
146 
148 

Totals 39 

millor 
assoriida 

pitjor Apotecanes 
assortida tancades Zona - 

1 
1 
1 
1 
1 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
I V  
I V  
I V  
IV 
I V  
I V  
I V  
I V  
I V  
IV 
I V  

Un altre aspecte que ens ofereix l'estudi del grafic 11 és poder establir unes 
subzones. Una d'elles correspon a Rupit, Sant Esteve d'En Bas i Ridaura. Les 
anomalies assenyalades, quasi anhlogues, ens suggereixen la possibilitat que els 
ungüents d'artanita, marciaton, agripa, bhlsam d'Arcedo, oli de romaní, d'espígol, 
macias i etiop mineral no estiguessin inclosos a les habituals prescripcions dels 
metges d'aquesta zona, o bé -s'ha de considerar- que factors com podna ser el 
preu, ja que algunes d'aquestes fórrnules eren molt complexes, fossin el motiu que 
el seu ús no fos corrent. Ja hem dit abans que aquestes zones eren molt pobres. 
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Visites d'inspecci6 a les apotecaries de Catalunyu. 
Segles XVI al XVIII. Conseqüincies, criferis i ufilitat de les ntspeccions 

La zona millor proveida, després de la de Vic, és la que va de Camprodon a 
Ribes, reunint 5 de les apotecaries millor assortides de tota la ruta. Aixb ens indi- 
ca una zona rica i amb possibilitats econbmiques. 

També resulta una zona ben assortida la de la Sen d'urgell, on dues de les 
tres apotecaries aiií existents es poden considerar com a ben provades. 

La zona més clarament deficitana és la de Vilac, Bordes i Bossost, on, pres- 
cindimt del seu millor o pitjor assortiment, s'obsema una certa similitud entre la 
carencia d'aiguns medicaments ja que es wmprova que l'ungüent d'artanita, 
marciaton, oli d'apanci, macias, esperit de banya de cémol, ungüent aragon, nlls 
de cranc, benjuí, pedra amatites, tarta1 vitriolat (divers) i mercun poc subiiiat 
són carencies quasi comunes que tal vegada també ens podrien indicar, tal com 
passava a Rupit, Sant Esteve d'en Bas i Ridaura, que el factor adquisitiu de la 
població era baix. 

A les zones A-111 i B-111 (vegeu grific 11) el panorama resulta quelcom dife- 
rent. A part que només existeút una sola apotecaria amb faltes o advertkncies 
supenors a 50 -la pitjor provetda de totes- veiem que l'ungüent d'artanita, 
macias, la goma de llimó i la "contrayerba" són faltes freqüents; així com I'un- 
güent marciaton, la pedra bezoar, els nils de cranc, cardamom menor i aloe són 
substancies usuals. La carencia del mercuri poc sublimat també és freqüent. 

En aquesta zona també se'ns assenyala una subzona que, des de Tora a 
Biosca, indica que I'ús dels medicaments quúnics era freqüent. 

És en aquesta zona, la 111, on el nombre d'apotecanes idbnies, pel que fa a 
assortiment, és el més bak. 

A la zona A-N, igual que a I'A-111, l'ungüent d'aragon, marciaton, el basam 
d'arcedo, uUs de cranc i, aquí, a més a més, els pólvores estomatics de 
Quercetano, eren d'k corrent, encara que es pot observar que d'aquests medi- 
caments l'ungüent aragon i marciaton determinen una zona, pel que fa ai seu ús, 
més amplia, contrastant amb la zona A-11. 

A la zona B-IV és corrent la manca de mercun "bien subbado". 
A les localitats d'Olost, Prats de LlucanPs, Sant Feliu Sasserra, Artés, SaUent, 

Baisareny, Súna, Santpedor, Mamesa i Monistrol, en línies generals, les apoteca- 
nes estan ben proveides, tal vegada de manera comparable a les incloses entre 
Barcelona i Santa Mana de Corcó. 

Computant les faltes més freqüents, i sempre dins de la relativitat d'aqnestes 
xifres, no sent possible un cnten matematicament exacte, trobem que les apote- 
caries visitades tot al iiarg de la ruta seguida per Pere Cornago estaven millor 
assortides de substancies de tipus químic que no pas de composicions més prb- 
pies d'una terapkutica més tradicional. Mantenint aquesta proporció, continuen 
sent superiors les faltes de productes galenics que no les de productes prbpia- 
ment químics. Aií mateix, a les zones del voltant de Barcelona les apotecanes 
aüí existents estaven miuor proveides que les situades en zones de I'interior, com 
ja s'ha dit anteriorment. 

Veiem tamb6 que ha estat corrent trobar falles en la preparació de productes 
basics com són xarops, referents al mercuri i al tartar vitnolat. 



Una altra qüestió interessant és que hem pogut observar certes caractensti- 
ques, sempre dins de les més grans freqükncies o carkncies o advertencia fetes 
als apotecaris visitats, que marquen unes determinades zones -pera millor com- 
prensió les denominem subzones blanques- i que poden orientar-nos sobre deter- 
minats aspecta de les terapkutiques (vegeu taula XXXIV). 

Aquestes subzones blanques, en nombre de 12, han estat constituides sobre 
aquelles parts del grafic 11 on, sent més grans les deficiencies registrades, s'ob- 
serven clarianes amb certa continuitat. Aquestes subzones blanques creiem que 
són valides perquk, trobant-nos amb una relació de faltes o d'advertkncies de 
major freqükncia, si les apotecaries visitades no acusen les faltes o advertkncies 
reiterades aixb ens vol significar que els medicaments eren d'ús freqüent. 

Aquest fet, que per si sol no és valorable en una sola apotecaria, creiem que 
pot ser-ho quan en s6n computades diverses de correlatives les que tenen un 
determinat medicament, independentment d'estar millor o pitjor assortides. 

D'altra banda, insistim, si bé el fet no pot ser rigurosament matemitic ja que 
les visites, per una serie de eircumstincies, feia temps que no s'havien fet, i vist 
també que el visitador assenylava repetidament les mateixes faltes, no podem pas 
dir que fos oblit el fet de no demanar o passar per alt certs medicaments en algu- 
na de les apotecaries. 

Aquestes subzones blanques assenyalades (vegeu subzones grific 111) no 
s'ban constituit de manera exhaustiva malgrat que el grific ho permetia. El que 249 
ens ha orientat a I'hora de fer-ho ha estat determinar aquelles subzones blanques X 
que, donada la disposició del grhfic, assoleixen, al mateix temps que una signifi- 
cada longitud, un nombre apreciable de medicamenis. 

A la zona A s'han constituit un major nombre de subzones blanques que a la 
zona B perquk, segons es pot comprovar a la vista de la taula XXXN, I'existkn- 
cia de medicaments expressats a la zona B era molt superior a la dels expressats 
a la zona A. És wnvenient assenyalar que per obtenir una idea més concreta 
sobre determinats medicaments que poguessin interessar, bastaria prolongar 
algunes de les subzones blanques. 

Aixb queda palks amb un exemple. Si la subzona blanca núm. 7 es prolonga 
cap a I'esquerra, reduint el nombre de medicaments, veurem que I'esperit de sal 
amoníac era emprat en una zoná compresa entre els extrems de Ponts i 
Santpedor (apotecaries núms. 100 i 143144). La mateixa operació feta en la sub- 
zona blanca núm. 10, prolongant-la en ambdues direccions, en reduir-se el nom- 
bre de medicaments, ens crearia una nova subzona blanca que assoliria, pera I'e- 
tiope mineral i I'antimoni diaforktic marcial, des d'Oliana fins a Artks (apoteca- 
ries núms. 99 i 137). Una altra possible subzona blanca, reflectida a la taula 
XXXIV, podria ser la dedicada a un sol medicament: mercuri ben subl ia t .  Per 
aquest cas individual, la subzona blanca cobriria des de Sant Feliu de Codines 
fins a VieUa (apotecaries núm. 1 i 71). 

De fet, veiem que sempre que podem disposar de relacions seriades de medi- 
caments o, en cas invers, que no en podem disposar, és factible, a partir d'un 
nombre determinat de freqükncies, obtenir mapes farmawlbgics útils per a una 
més gran comprensió i coneixement de I'ús de medicamenis. 



Visites d'inspecci6 a les aporecaries de Catalunya. 
Segles X V I  a l  X V I I I .  ConseqüPncies, criteris i ufililar de les inspeccions 

Taula XXXIV 

Les subzones blanques que s'han pogut establir s6n les següents: 

Subzona 1: Barcelona - Santa Mana de Corcó (32 apotecaries) 

Goma de Uimó Ungüent marciatón 
Aigua teriacal Tintura de castoreo 
Balsam del Perú Ungüent populeón 
Cardamomo major Benjuí 
Ungüent aragón 

Subzona 2: Barcelona - Sant Esteve &En Bas (35 apotecaries) 
Tkrtar vitriofat Elixir de Paracels 
Etiop mineral Sal de centkurea 
Antimoni diaforktic marcial Mini 
Arsenic blanc Arsknic groc 
Tintura de marte aperitiva nicia 

Subzona 3: La Seu d'UrgeU - Salardú (10 apotec&es) 
Antimoni diafor&tic marcial Mini 
Arsenic blanc Arsknic groc 
Tintura de marte aperitiva Tucia 
Eliiir de Paracels Ungüent de mercuri simple 
Sal de centkurea 

Subzona 4: Barcelona - Viella (72 apotecanes) 

Arsknic blanc 

Subzona S: Sarroca de BeUera - Barcelona (66 apotecaries) 

Ungüent Aragón 
Ungüent Marciatón 

Subzona 6: Pont de Suert - Ponts (20 apotecaries) 

Elixir de Paracels 
Sal de centaurea 

Subzona 7: Ponts - Baga (25 apotecaries) 
Esperit de sal amoníac 
Els preparats m& sotilment polvoritzats 
Succi groc 

Subzona 8: Cardona - Súria (18 apotecaries) 
Aigüa de la reina d'Ungria 
Unguent agripa 
Oli d'aparicio 



Ramon Jordi i Gonzdlez 

Subzona 9: Guissona - Baga (18 apotercaries) 
Etiop mineral Tintura de Mart aperitiva 
Antimoni diaforktic marcial Eliiir de Paracels 
Arsenic blanc Sal de centaurea 

Subzona 10: Sanahuja - Barcelona (45 apotecaries) 
Tintura de Mart aperitiva Eliiir de Paracels 

Subzona 11: Santa Mana d'Alpens - Olesa de Montserrat (19 apotecaries) 
Balsam del Perú Ungiient Aragón 
Cardamom majo1 Ungüent Marciatón 

Subzona 12: Santa Mana dels Pens -Barcelona (22 apotecaries) 
Succi groc Balsam d'Arceo 
Oli de camamilla Confecció Benedicta 
Oli d'hipericó 

Taula XXXV 

Nombre d'apotecaries 
Nombre de 

faltes 1 5 15 20 30 
81-85 x 
76-80 
71-75 x 
66-70 x 
61-65 x 
56-60 xx 
51-55 
46-50 xx 
41-45 m 
36-40 m 
31-35 xxxx 
2430 
21-25 xxxx 
16-20 -x 
11-15 xmxxxxx 
410 xxxmxxmmm 
5 XX 

.. 4 xx 
3 xxxxxxxxxx a 

2 x-xxxxxxx 
1 x- 
O ~ X X X X X X X X X X X X X  

Nombre de Nombre 
faltes d'apotecaries 

O 29 
1 15 
2 29 
3 10 
4 2 
5 2 

de 6 a 10 17 
" 11 " 15 8 
" 16" 20 14 
" 21 " 25 4 
" 26" 30 O 
" 31 " 35 4 
" 36" 40 3 
" 41 " 45 3 
" 46" 50 2 
" 51" 55 O 
" 56" 60 2 
" 61 " 65 1 
" 66" 70 
" 71 " 75 1 

1 

" 76" 80 O 
" 81 " 85 1 
" 86"lOO O 

148 
Tancades 6 - 

Total 154 



Visites d'inspecci6 a les aporecaries diCaralunya. 
Segles XVI al XVIII. Conseqü2ncies, criteris i urilirar de les inspeccions 

Grafic N 

Viio genemi de I'estat de les apoteearies visiíades 
Les dades obtingudes de la totalitat de les faltes o advertkncies registrades, i 

que numkricament queden ressenyades a la taula >WN, ens bem permks 
expressar-les grhficament per adquirir un coneepte general de com estaven pro- 
veides les apotecaries visitades. 

Per aixb hem fet un sistema de coordenades, assenyalant en I'eix d'ordena- 
des el nombre de faltes o advertkncies sense discriminació. D'una a cinc faltes o 
advertkncies, bem fet servir unitats correlatives, a partir de sis faltes o advertkn- 
cies els valors s'han incrementat de 5 en 5 unitats. 

En i'eix d'abscisses s'assenyala el nombre d'apotecanes les faltes o advertkn- 
cies de les quals s6n expressades (vegeu taula XXXV). 

En aquesta taula veiem que són 29 les apotecaries que no foren acreedores 
de cap advertkncia, 15 en tingueren una i 29 en tingueren 2. 

En 2 apotecaries s'assenyalen 4 i 5 faltes i 2 en les 2 restanis. 
Tenint en compte que la triaga magna i les pedres precioses sense preparar 

eren medicamenis que semblaveu en desús, veiem que són 73 les apotecaries que 
podem considerar com ben proveides. 

Si a aquestes afegim les que els faltaven 3,4 o 5 medicaments, el nombre d'a- 
potecaries que poden englobar-se dins el miten d'apotecaries ben assortides 
assoleix la xiira de 83. 
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Aquesta xifra representa que, sobre la totalitat de les apotecaries existents a 
la zona visitada, el 58'7 % d'elles estaven en condicions de cobrir les necessitats 
de la població. 

També es despreu de la taula XXXV I'exist&ncia d'un segon g u p  d'apoteca- 
ries. Aquest és elformat per aquelles que tenien de 6 a 25 falteso advertencies. 
Dins d'aquest gmp I'índex m 6  elevat 6s el de 6-10 faltes. Les 17 apotecaries que 
el formen representen un 11.5 % de la totalitat de les visites. 

Un 9,4 % inclou les de 15 a 20 faltes o advertencies i un 5 % les que en tenien 
d'll a 15, quedant el 2,7 % restant format per les apotecanes que en teuien de 
21 a 25. 

Un tercer gmp el constitueixen aquelles apotecanes amb un nombre de 31 a 
50 faltes o advertencies. S6n 12 i representen el 8,l % de la totalitat de les visi- 
tades. 

Pel que fa al quart i últim grup, o sigui, el format per aquelles apotecanes 
amb un nombre d'advertencies superior a 60, veiem que tan sols assoleix el 4 % 
del total de les visitades. 

Tot aixb és resumit a la taula segiient 

Taula XXXVI 

Nombre d'apotecaries Nombre de faltes Percentatge 253 - 
87 1 -  5 58,7 % X 
43 6 - 2 5  29,- % 
12 31 - 50 8.1 % 
6 56 - 85 4,- % 

Aquestes dades ens mostren que, tenint en compte la complicada farmacolo- 
gia i l'extensa gama de substancies medicamentoses a exigir segons el petiton, o 
tebncament en vigor a ¡%poca, les apotecaries visitades tenien un es&t bastant 
satisfactori, ja que únicameut el 12,s % d'elles tenien de 35 a 85 faltes o advertkn- 



XI 

CONTROL DE SUBSTANCIES 
MEDICINALS I FUNCIÓ 

DELS APOTECARIS 
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T eoírast (372-288 a.c.) tracta del diierent gust i olor de les drogues medi- 
cinais amb els exemples de la mirra i del balsam de la Meca (1). 

Dioscbrides dóna com a procediment de control I'aplicació de bhlsam sobre tei- 
xit per tal de veure si després de rentat deixa taca, o no, la combustibilitat, l'olor 
després per I'acció de la flama, aspecte dels iums despresos i solubiüitat amb oli. 
Plini el Ve11 d6na com a prova aprofitable de qualitat el preu de la droga, I'acció 
de I'alum amb el suc de magrana i I'obsewació de color negre coma resultat de 
la reacció alum/tanins, solubilitats en líquidbleo-aquós, reaccions amb o r o  ferro 
incandescents, assenyalant viscositat, volatilitat, etc. 

De PIslam medievai es coneixen tractats que parlen de la identificació de 
drogues ja pertanyents al segle XII i tractats com el "Circa Instans" que, reco- 
manat aquest inclús fins al segle XVI, foren exigits als especiers el 1422. 

També Pomet en el segle XVI dóna a coneier la seva "Histoire Generale des 
Drogues", text imprescindible per identificar-les, i Robert Boyle en el segle XVII 
dóna en la seva "Medicina Hidrosthtica" (1690) motius per determinar sofistica- 
cions de materials fannacolbgics pel procediment de la gravetat específica en 
sblids solubles i insolubles en aigua. Durant el segle XVIII el text "Mors in 
vitro", de Noel, i "Mors in olla", de Schulzes, obren pas al "Treatise on 
Adulterations" i al "Deadly Adulteration", atribuit a Duingwal Wiams ,  de 
principi del segle X K ,  igual que succeí amb "De wmpthei  medicamento- 257 
m...", de Ricbter, que amb I'obra de Van den Sanden "La falsification des XI 
medicaments ..." assentarien les bases de control analitic científic dels medica- 
ments. 

Malgrat tot, pel que coneixem no podem f i s  el present dir altra cosa que, 
exceptuant obres de Platearius, Dioscbrides i Galk, les obres estrangeres que 
hem citat no es troben (2) a les biblioteques estudiades, la qual wsa ens referma, 
en principi, en que eren els procediments tradicionals organol&ptics els usats per 
al control de medicaments a Catalunya durant una epoca forca prolongada, fins 
arribar al segle XIX quan ja s'usen sota indicacions concretes, anlisis de medi- 
caments. 

Control de substheies medieinais i el seu eonsum a Cataimva 
Després de I'establiment per Pere el Cerimoniós de la figura del mostassaf a 

Barcelona I'any 1339 per desglossar les functons de control de qualitat del batlle, 
el mostassaí s'establek en alires localitats catalanes durant e1 tianscurs dels anys 

1 - Stieb Ernst. W., D N ~  Alteration. (London, 1966) 335 pp.; 3-22. 
2 - Jordi, R., Bibliotecas de boticanos catalanes. Aponación para un estudio. '"Circ. Ftca." XLII (1984) 

283,127'142. 



Co-1 de subshcies medidnals ifunció dels apotecaris 

(3). Tanmateix, els apotecaris, per raó de fa seva activitat profesional, assoliren 
ja aviat, mitjanqant ordinacions, el poder decidir la qualitat dels materials d'ús 
medicinal per garantia del seu art i de la salut pública. 

De totes maneres, molt abans de l'establiment d'unes estructures col.legials 
consolidades, trobem casos que poden servir d'exemple dels primers tipus de 
control establerts a Catalunya sobre un medicament acreditat com a tal i que no 
6s altre que la famosa triaga. 

El coneixement i preparació de la triaga es perd en el temps. A mesura que 
aquest avanp -final del sede XV i comencament del XVI- en diferentes ciutats 
europees, metges i apotecaris, en preskncia de les autoritats ciutadanes, prepara- 

' ven públicament la triaga amb gran pompa i ostentació. 
Aixb no impedia que, anteriorment, de vegades, traficants, xarlatans i perso- 

nes sense escrúpols venguessin triagues falsificades. Es cert, perb, que també al 
marge deis apotecaris va haver hdividus experts i responsables que prepararen i 
comerciaren amb la triaga de manera legal. Un exemple pot ser la referhncia que 
Hacard ens fa de mestre Martino, "tnaetier", l'any 1376 i d'Adam Le Favre el 
1377, els quals venien legalment a Franca la seva triaga, estant la qualitat d'a- 
questa comprovada. En altres pasos europeus també existien individus autorit- 
zats a tal fi, perb ja en el segle XV alguns d'aquests eren considerats com a per- 
sones de poca garantia. 

A Catalunya es donaren certes particularitats depenents del poder suprem 
reial, anterionnent a les dates abans citades. Un document de I'any 1333 fa 
referencia a un mestre venedor de tnaga que demanava del poder reial la revali- 
dació d'nn anterior privilegi que havia assolit a Valhncia el 1329. El document, 

3 - Pcr coneier les activitats del mostassaf resulta útil fa següent bibliograóa general: 
- Aimela Vives, Francisco. El '%Wibre del mustacaf' y la vida en la ciudad de Valencia a mediados 

del siglo XVI. "Bol. de la Sdad. Castellonense de cultura" (BSCC) (1949), 124. 
- Castell6 Raich, Gabnel. Ltibre de la mostapferia. Ordinacions de la viia d'lgualada. (igualada, 

1954). 
- Chalmela, Pedro, El señor del u>w en España. (Madrid, 1973). 
- Galcerán Vigue, Salvador, La indMria i el comer$ a Cerdanya. Estudi socio-ewnbmic i polílic 

segons les '"Ordinaeions mustassaphsphi". (Bardona, 1978). 
- Gam'a. Arcadio. El "Libre del muslacaf'de Vich. "Ausa" 1-c. 1955-6).18:24. ~. . . 
- (iarcia. Aimdto. La aciuacton prowul del m<>rtd~rf .Adra'' IVic. 1955-6). 301 310 
- Icvi-Pra>rn(al E .Garaa Gilmrz. E ,Scuilla a roniicnnndclrigla N i  El IralaJ.>dc Ihn Abdun 

(Madrid, 1948). 
- Pom, Anmnio, Llibre drls mostassafsde Mallorca (Mallorca, 1949). 
- Puin. loan. El Llibre dels mustawf de la viia de Cati "BSCC" 11952). 8593. 
- R;; Traver. Francisco A,. El mustacaf de Castell6n v el "~ ib re  de la mustacafia". 1CastetUn de . . 

la Plana, 1973). 
- SeviUanoColom,FranOrca,Valenciaurbana y medieval a travesdeloficbde mustapf. (Valencia, 

19C7\ 

- Sevillano Colom. Francism, De la instiluci6o del musla$af de Barcelona, de Mallorca y de 
Valencia. "Anumiode Historia del Derecho Eipañol" (Madrid, 1953), 525-538. 

- Riera. Sebasta. El moslluaf i el wntrol del consum ís.XlI1-XVIII). "L'Avenc" 1Bareelona) núm. 
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datat a Valencia el 31 de desembre de 1333, dóna compte que I'Infant Pere conei- 
xia que Joan, mestre en I'art de I'elaboració de la tnaga, havia exercit bé ilegal- 
ment aquest art, ja que així ho havia fet constar Francesc de Vinatea, en altres 
temps justicia de Valencia, en una carta testimonial que aquest havia enviat. En 
aquesta carta, datada el 30 de maig de 1329, Francesc de Vinatea exposava que 
havia comprovat que Joan, mestre en triaga, era bo i iieial en el seu treball i que 
la triaga que tenia era de bona qualitat. Aquesta comprovació havia estat 
necesskria perque un altre mestre de triaga, Alfons, veí de Saragossa, havia 
denunciat al rei que Joan era un fals mestre i que també era falsa la triaga que 
tenia. E1 rei havia ordenat que es comprovess'i aqnestes afinnacions, perla qual 
cosa mestre Joan va haver de fe1 les proves i examens que ti demana el justícia 
del criminal, Francesc de Viatea, i quan aquest demana al denunciant, mestre 
Alfons, que eU també fes proves, mestre AEons no va gosar fer-les, quedant en 
evidencia la falsedat de la seva denúncia. 

Quatre anys després d'aquests fets, mestre Joan suplicava a I'Infant Pereque 
ratiñqués i w n f i m 6  la seva solvencia professional. 1 aixi ho feia I'Infant Pere, 
Iloant, aprovant i ratificant també el contingnt de la carta testimonial que el seu 
dia havia extks el justícia de Valencia i, al mateix temps, ordenava a tots i a cadas- 
cun dels seus oficiais, presents i fnturs, Tals seus Uoctinents que observessin la 

259 
seva confinnació i que aquesta es fes comptir inviolablement segons el sen con- - 
tingnt, no obrant N pemetent que ningú ho fes en contra de la seva voluntat sota XI 
cap concepte (4). 

Un altre cas es dóna a Catalunya quan I'abril de 1633 Joan Canas, prevere de 
Codola, era antoritzat per vendre 16 Uiures de triaga vermella que havia adquirit 
a Valencia, avaiada per un certificat de garantia d'un metge i d'un apotecari, 
ambdós de la dita ciutat. 

Explicit en aquest sentit podem recordar les preocupacions del Coldegi 
d'Apotecaris de Barcelona per tal d'aeegnrar la qualitat i el ritual de tan impor- 
tant medicament, la qual cosa era compartida pels attres co1,legis. 

En el sede XVI, ja en el Col.legi de Barcelona existien els coneguts com vui- 
tena de la iriaga, o sigui, els apotecaris que, peribdicament elegits, tenien cura de 
tot el referent a aquest polifknnac, segons les normes d'acreditats autors antics. 
També aquesta vuitena mantenia contactes amb els metges per acordar i decidir 

- 
4 - Jordi. R., Curioso documento intdito del aao 1333 y muene burondtica de la triaea. "ATHENA 1 

(1977) 72,4:12. 
Les preacupacions pel wntrol de la triaga no tan sols per pan de les autaritab sanitaries sino tanbe 
pels apotecaris com a coI.legi, és a dir, amb el que podrlem entendre com una caranerlstica de res- 
ponsabilitat utmpanida, es wnslant i evident. Cum a exemple. vegeu: Hacard lean, la theriaque et 
la societe de la theriaque des apothicaires parisiens. (Paris. 1947) 207 pp. Somi i Esteva. X., 
Controvenia entre apoteca"# de Barcelona eotorn a la Triaga Magna a les darreties del segle XV 
"Gimbernat" Revisla Catalana d'Histbriade la Medicina i de la Ciencia. V. V (') (Barcelona, 1986) 
412 pp., 391:394 i Jordi, R, Relaciones del Colegio de Boticarios de Barcelona wn los médiws de la 
ciudad y sus intenelaciones con IaTnaca (1531-1574). (E).. Circ. Flca. XLV (1987) 2%,305:326. 
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la qualitat de les substhcies que l'integraven. El 28 de julio1 de 1574 es manipu- 
lava I'escil.la i la farina d'erb per tal de confeccionar els trociscs. El resultat era 
sotmes als metges de la ciutat transcorreguts dos dies, fins a decidii que es feia. 

Alguna cosa similar va succeir poc temps després amb els trociscs magmatis 
hedychroi, sobre els que tenia algnn dubte el Col4egi. Es consultaren els metges 
per saber la seva opinió: els metges digueren als apotecans que "seguissim la for- 
mula dels magmsü6 hedyerocy compasiía ex codice B8ü8wis G m o "  (5). 

Pel que fa a la festa pública que comportava la confecció de la tnaga, cal dir 
que el 5 de novembre de 1574 es mostraren a la Universitat dels Metges els sim- 
ples que havien d'intewenir en la confecció de la tnaga (6) per portar-los després 
a la placa de Sant Jaume per a que el públic els veiés. Allí I'apotecan i metge 
Geroui Joan va fer un discurs sobre les magnificbncies d'aquest medicament. 

També el que després sena protomkdic, Joan Alós, donava a coniker la 
"Pharmaco-Medica Dissertatio de vipens trochiscis at magnam senions 
Andromachi Tbenacarum" el 1664, el matek any que se'ns mostra impris 
1"'Instmmentum exemplificatio~s extractum ex diversis sententüs ..." a requen- 
ment dels cbnsols del Col.legi Josep Marti Miró i Miquel Rodó i d'altres apote- 
ca~¡~ ,  que també fa referkncia als trociscs d'escurqó. 

El novembre de 1695 també es pronunciaven discursos d'elogi a la tnaga de 
manera solemne, igual que es feia el febrer de 1720 i el marg de 3740, casos que, 
junt amb altres que no citem, ens mostren que el control dels medicaments no 
estava renyit amb la celebració d'una festa científica tan assenyalada (7). 

Ja en una altra ocasió vam donar referencia de la intervenció del C01,legi en 
la confecció i control sobre la tnaga magna i dels fets ocorreguts a final de gener 
de 1722, fets que estan d'acord amb la importancia que es donava a aquesta com 
a medicament poderós i gairebé universal. Encara, pero, que el fet 6s anecddtic, 
esta dins la línia que ens marca la preponderkncia de l'acurada elaboració que 
amb carkcter col~leclin es feia en el Coi4egi barceloní d'alguns medicaments. 
Hem de tenir en compte que la triaga de Barcelona era una triaga acreditada i 
usada a tot el Principat, no podent emprar-ne d'altra ja que, de fer-ho, es queia 
en la il4egalitat. Fins i tot de trobar algun individu que tingués en el seu poder 
tnaga estrangera, aquesta era destruida pelfi cbnsols dels apotecans amb el recol- 
zament de les autoritats sanithries (vegeu annex XXV). 

Per un document de I'any 1774 conekem que el tinent del protomedic visita- 
dor de les apotecanes, desprks d'haver comprovat I'autenticitat del títol de I'a- 

- 
5 - Al. Barc., Ubre de la Madalens (maniiicrit): t 233 i 235v, 
6 - Id.; f. 233 v. 
7 .  Eremples del que diem s6n els segnentr Alas, J.. Pbamaco-Medica Dissertatio ... (Barcelona, 166)  

34 pp. - lnstmentum euemplificationis extractum ex divemis sententüs. uinclusionibus, el decretis 
faetis, el fomatis per aliqua apprabata Mediconun, &... (Barcelona, 166) 29 pp. - Oralio in laudem 
thenacae magnae Aodmmachi Senioisa Galeno Uaoswiptae. Lib.1, de Antidotis. (Barcelona, 1695) 
10 pp.i 18 pp. - Steva i Escardó, J., De theriacae magnae laudibus Oratio habita die XXX martii 
1740. (Barcelona) 20 pp.+ 26 pp. 
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potecari, examinava "el operatono farmaceutico, insmimeutos para el despacho, 
duplicados, pesos y grnnatarios, Phamacopea de Palacios, y la Ta& y otras que 
se previenen en otro petitorio". També demanava que ti fos mostrat si a I'apote- 
caria hi havia triaga magna i pedres precioses sense preparar. De les 154 apote- 
canes visitades durant aquesta inspecció, 99 no tenien triaga i 106 no tenien 
pedres precioses sense preparar, perb se'ls concedia un temps pmdencial per a 
que els apotecaris se'n prnvetssin, assenyalant que la triaga havia de ser precisa- 
ment de la confeccionada pel Col4egi d'Apotecaris de Barcelona, advertint-se, 
de vegades, que no es proveissin de medicaments d'origen frands, tal com ho 
feien els apotecaris de Les Bordes i de Viac, a la zona de la frontera catalana (8). 

Pel seu gran ús, la triaga ser& tot al Uarg del temps un medicament al voltant 
del qual constantment giren plets i discussions, confiscacions per part dels apote- 
caris, etc. Podríem dir que h una mostra pilot dels wntrols administratius esta- 
blerts i encaminats a preservar la salut pública. 

Durant el segle XV no hem írobat testimo~s de com es feia I'esmentat con- 
trol. Perb ja dins el segie XVI, durant el període 153111574, es comprova com el 
Col4egi d'Apotecaris de Barcelona rehrsa una serie de materials que considera 
de mala qualitat. 

Primer, el control es feia mitjan~ant les visites que s'efectuaven no tan sols a 
les apotecaries sin6 també a tots aquells indrets on es tenia coneixement que 
existien substincies medicinal5 simples o compostes, tant a domiciiis pariicuiars 
coma tendes diverses, drogueries, etc. 

Recordem I'expulsió I'any 1534 pel Col.legi de Barcelona de I'apotecari 
Bartomeu Tensa per la seva negativa a recon&iier, malgrat jurament, que havia 
venut escamonea de mala qualitat; la privació a perpetuitat de I'ofici, ckecs  i 
honres municipals a l'apotecari Tomb Ferrer, I'any 1589, per haver subministrat 
medicaments de mala qualitat al púbtic, determinació que va ser ratificada pels 
consellers de la ciutat. Recordem també I'actuació contra eis apotecaris que s'ab- 
sentaren de la ciutat per la pesta de I'any 1651, i la manera com actuaven els cbn- 
sols, i també eis protom&cs, en les visites a les apotecaries, destmint els mate- 
rials que no correspo~en a la qualitat exigida per a la confecció dels medica- 
ments, malgrat no existir procediments científics estandaritzats, encara que si 
organol&ptics, per determinar-la, sense establir diferencies entre els wmerciants 
que les venien als apotecatis i els propis apotecaris, tant si havien estat enganyats 
com per desconeixement. 

Per facultat legal, els cbnsols dels apotecaris en el moment de tenir coneixe- 
ment d'una infracció, tant si I'infractor era o no apotecari, es personaven en el 
domiciti, botiga o magatzem, etc. d'aquell i procedien a la confiscació del mate- 
rial. En cas de confiscació d'un material sospitós de ser de mala qualitat, tant si 
era trobat a casa d'un apotecari com d'un droguer, com d'un mercader, com a 

- 
8 - Jordi, R., Uoa visita de boticas op. cit. 429:348. 
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casa de qualsevol persona que es dediques a la seva revenda, el material era sege- 
Uat en presencia del seu propietan, tant per la seva garantia com per la del 
Col4egi. Acte seguit, els apotecatis reunits en sisena, o en promania, o en consell 
general, proeedien al dictamen. Col4ectivamenf per tant, es dictaminava si el 
material era bo o dolent. Cas de ser bo, aquest es retomava sense mes requisits 
al seu propietan. De ser dolent, el material era destniit pels qui havien fet el dic- 
tamen després d'haver-lo llenwt on no es pogués recuperar. Si I'interessat o pro- 
pietan no estava conforme amb el dictamen dels apotecatis podia rec6ner a I'au- 
tontat superior, com era la Reial Audihncia, o als consellers, que eren els qui, en 
última instancia, dictaminaven. Perb els proeedments tambe estaven regulats en 
cas de disconformitat amb el dictamen dels seus col4egues. 

De vegades, queda pales que en no trobar en el propietan del material o dro- 
gues dolentes una intenci6 dolosa, el Col4egi obligava a que en un curi te& 
es tinguks cura de treure el material fora del regne, demostrant documentalment 
que, efectivament, el dit material s'havia enviat fora. 

Duraut el període 153111574 trobem tota mena de casos. L'apotemri que jura 
en fals per tal de dimimular un medicament de mala qualitat; droguers que tenen 
productes dolents; I'establiment, I'any 1537, d'una marca de garantia col.legial a 
imprimir sobre els trwises d'escurp5 elaborats wl.lectivament pel Col.legi; el 

262 jove wmerciant que actua d'intermediari i 6s enganyat; la viguincia establerta 
XI sobre el per evitar que se'n don& de fals; I'eliminaci6 de sifirs per la seva 

inutilitat teraphtica; el mercader que vol enganyar els apotecans dient que ha 
tret del Pnncipat els medicaments dolents, no sent cert; el menescal que tenia un 
alquermes de mala qualitat; I'enfrontament amb el cbnsol droguer per una qües- 
ti6 d'autontat; les artimanyes de les que uns i altres es valien per sortir-se amb la 
seva; el respecte al eriteri del Col4egi de Barcelona per part del de Girona quant 
al dictamen sobre qualitats de medicaments; el dstig a un &sol dels apotecaris, 
pel propi Col.legi, per no haver complert el ritual a seguir per garantir la impar- 
cialitat del control, etc. Tot, per tant, ens mostra que el control dels medicaments 
establert pel Col.legi era una cosa senosa que cobria un h b i t  considerable. 

Els estudis realitzats pertanyents al període 153111574 ens permeten dir que 
s'observa una extraordinhia seventat per part del Col.legi quan es tracta de 
determinar sobre els materials medicinals, en ple exercici dels seus privilegis i en 
defensa de la salut. D'aquesta severitat no se n'alliberen els apotemris ni cap per- 
sona que trafica amh drogues medicinals, exceptuant-ne alguns casos en els que 
s'hi veu una arta concessi6 o tolerancia. 

Es posa en evidencia que el coneixement dels materials 6s de caricter orga- 
nolhptic, perb que, a mes, les decisions sobre la qualitat dels medicaments s'a- 
dopten col.legialment ja sigui en sentit favorable w m  desfavorable, perb, de 
vegades, per manca de coneixements cientüics, el dubte u fa present a I'hora de 
judicar la qualitat d'algun material. 

Pel que fa als subministres de drogues medicinals, no queda massa ben para- 
da la qualitat i seriositat d'alguns trafícants genovesos, com tampoc la dels autbc- 



tons, perb es pot sospitar, a causa de la rapidesa amb que s6n coneguts els fets 
que vulneren els privilegis que garanteixen un eficaq control deis materials 
emprats com a medicinals, I'exist+ncia de confidencies que permeten I'adopció 
de mesures tipides i poc burocratitzades per preservar la qualitat de mercat de 
drogues a la ciutat de Barcelona. 

És evident que les ordinacions o pnvilegis es fan complir i respectar sense 
distinció, mostrant que la delega06 deis poders municipals i reials en el Col4egi 
d'Apotecaris condensa totes les mesures encaminades al control de substancies 
medicinals, sense altres interferencies, que els fa amos legals, absoluts i recone- 
guts del medicament. 

De vegades, es comprova com la recepció de materials estrangers en males 
coudicions obliga als apotecaris a prendre decisions per tal de substituir-los per 
especies rnedicinals analogues que es troben al país, la qual cosa demostra la 
capacitat legal de substituir medicaments si les circumstancies obligaven. També 
es demostra que el Col.legi estableix preus de compra de determinats matenals 
als seus col.legiats quan aquests han estat adquints en gran quantitat. 

L'enirada a la ciutat d'un medicament tan important com la tnaga, sotistica- 
da, no és un fet estrany i la dicultat en identificar els preparats compostos, si no 
es coneixia el seu origen i com i qui I'bavia confeccionat, ens demostra la manca 
de procediments analítics i i'existencia de procediients rudiientaris organolkp- 263 
tics. XI 

Si a m6s es té en compte que els materials emprats en les apotecaries pera ús 
medicinal eren comercialitzats no tan sots per droguers sin6 per qualsevulla per- 
sona, se'ns justiñca la Uuita deis apotecaris contra i'extensió del frau. També s'ha 
de tenir present que les nonnes, o"modus operandi", seguides per garantir la vali- 
desa d'un dictamen adequat pels qui estaven legalment autoritzats a fer-ho, els 
apotecans, s6n respectades amb escnrpolositat, a I'extrem que I'icompliment de 
les normes a seguir en cas de coníiscaci6 de matenals per par1 deis dnsols apote- 
cans implica la conesponent sanció per part del propi Col.legi. Cap d'aquestes 
mesures impedeix, perb, que malgrat la severitat amb que actua el Col.legi enfront 
el cas de drogues falsificades o de mala quatitat, aquella sauci6 s'atenui -com s'ba 
dit- quan es demostra també que el venedor dels materials medicinals ha estat 
sorprks en la seva bona fe o bé s'ha abusat de la seva ignorilncia. 

La fermesa del Col.legi d'Apotecaris és sblida. Quan es posen en evidencia 
les diferencies que es produeixen quan el mostassaf intewé en el dictamen de la 
quatitat de determinats materials a petici6 dels droguers, els apotecaris conside- 
ren que, malgrat la jerarquia del mostassaf, aixb és una violaci6 dels seus propis 
privilegis, la qual cosa fa, d'altra banda, que la categoria professional i el presti- 
gi del Col.legi d'Apotecaris de Barcelona quedi en evidencia en veure la corres- 
pondencia mantinguda amb el Col4egi d'Apotecaris de Girona a principi de I'any 
1572 a causa del litigi ocasionat per unes substancies falses (9). 

9 - At. Barc.. Llibre de B Madalens; f. 190r 



Tot i que no es coneix el tipus de proves de wntrol emprades, es dedueix que 
davant el cas d'un dictamen impossible de realitzar per la pulverització del mate- 
rial, i'afirmació que aquestes pólvores no són letals sinó que són per provocar la 
son, permet afirmar amb verosimilitud I'existkncia d'algunes proves biolbgiques 
(10) w m  poden ser i'administració del material a algun animal petit, per tal de 
veure els efectes de la substAncia, i tamb6 I'exist&ncia d'algunes proves senzjlles 
que bavien de ser ben conegudes pels apotecaris: senyals visibles en el paper, 
taques, aparició de color, solubiüitat, etc. 

De les dades obtingudes dels djctlunens que wneixem fets pel Col.legi 
d'Apotecaris de Barcelona durant el període 153111574, els materials medicinals 
es poden repartir, segons el seu origen, en: 

Procedents del regne vegetal . . . . . . . . .  17 
Procedents del regne animal . . . . . . . . .  4 
Procedents del regne mineral . . . . . . . .  5 
Medicaments wmpostos . . . . . . . . . . .  4 
Dubtosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

tal i com es defuieixen en la següent taula, que ens mosira el predomini de mate- 
r ia l~  vegetals: 

Taula XXXVII 

Substancies r.v - r.m galen ind o _ _ _ -  
"Horuga de mel" x 
Algalia x 
Aimesc x 
Aloe x 
Alquermes x? 
Asaro x 
Cassia x 
Ceratum nobilis 

Joannis Vigonis 
Cemssa 
Corals x 
Dialtea 
Encens x 
Escamonea x 
GAlban x 
Goma elemi x 
Ladano x 

10 - Un tipus de prova biolbgica fou comprovar la mort de masques i paliastres en la determinaciód'una 
metzina per uns apoteea*~ a principi segle W(. 
(vegeu: lordi, R., La conrpiració de les metzioes. (Barceloaa. 1914) 54 pp.; 20. 
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Substancies 

Lapislhli  
Litargin 
Mirabolans 
Mirra 
Mummia 
Oli de Uorer 
Prima d'esmaragda 
Ruibarbe 
Safirs 
Safra 
Sandals 
Sang de drac 
Sen 
Tnaga 
Tbrbit 

Total: 31 

r.v r.a r.m galen ind - - - -- - 
X 

X 

X 

X 

X 

265 Admeteut que el reconeixement de matenak, quant a determinació de  la - 
seva qualitat, es feia per procediments senzills, s'ha de tenir en compte que la XI 
puresa deis materials no es podia assolir sense uns coneixements d'anafisi i con- 
trol, i, sobre tot, cal tenir sempre present que moltes, per uo dir que quasi totes, 
les substancies emprades no eren pures ja d'ongen, incloses les d'origen natural 
w m  eren les procedents del regne vegetal, animal i mineral. No parlem ja de la 
dificultat en garantir les composicions tradicionals que eren molt sofisticades, 
perqu* en els dictamens que hem obtingut es posa en evidencia que en el joc del 
comer$ hi té cabuda la ignorancia, els pow escnípols, I'afany de lucre i la pica- 
resca, a% w m  totes les argúcies imaginables. De vegades, perb, també queda 
molt palks que la incertitud enfront d'un determinat preparat o material, la qual 
cosa hem pogut detectar, era fniit d'un desconekement total. Resurnint: s'apli- 
caven els coneixements empíncs i els practics mdiientaris que es posseien, que, 
pel que sembla, durant I'últim quart del segle XVIII havien millorat quelcom. 

No obstant aixb, hi havia un factor que hem de remarcar. En els textos fora- 
nis propis de I'hpoca, en els que estaven detallats els matenals d'ús corrent tant 
pels apotecans com pels altres artesans, les defimicions i indicacions de qualitat 
ens demostren que únicament la practica i el coneixement dian d'aquells mate- 
nals ereu els que es tenien en compte, a més de I'honestitat dels subministradors, 
comerciants i traficants (11). 

11 - Pomet, Histoire generale des drogues simplw ef wmpos6es. 2 vol (Paris, 1735) 
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Res hi ha que ens faci pensar que reconegut un materiai per les seves carac- 
terístiques organoikptiques, assegurada I'honestedat dels subministradors i pas- 
sat pet sedas dels experts en la matkria: apotecaris, droguers, experts, etc., el con- 
trol de substhncies medicinals no es mantingués tal i w m  s'ha dit 611s I'aplicació 
de tecniques científiques a finals del segle XVIII i segle XIX, tecniques que per- 
metrien un coneixement més racional, pero que amb I'aparició dels medicaments 
industrialitzats moltes vegades encara' serien insuficients per la manca d'una 
legislaciá encaminada a protegir la3alut pública regulant les uormes que, poc a 
poc, anirien apareixent obligadament per evitar la disbauxa existent en el camp 
sanitari, i especialment en el món del medicament, que passaria de ser quelwm 
controlat pels col4egis professionals i autoritats sanitkries, especialment pel 
Protomedicat com a representant del poder estatal -no sempre complert i amb 
tots els seus defectes- a ser un article bastant incontrolat a I'epoca de I'aparició 
massiva dels coneguts w m  a medicaments secrets -simples o compostos, o, tal 
vegada, mofts d'ells pures imaginacions per vendre- per arribar finalment al nos- 
tre temps en que les tkcniques científiques s6n obiigadament aplicades cada 
vegada amb més rigor per la sanitat estatal de tots ets paisos. 

Un cas greu, pero resoit amb exemplaritat, va ser el ras de I'apotecari Tomas 
Ferrer, esdevingut el 16 de febrer de 1590, jaque si bé és cert que es vigilava la 
quaiitat del medicament en beneñci de la salut pública, la vigilancia i la seventat 
s'iucrementaven en casos d'epidemies pel que aquestes significaven de gran 
ped i  per a la població. Cesmentat Ferrer, encarregat pels dnsois de Barcelona 
de subministrar medicaments per als malalts de gtknola dels hospitals dels 
~ n ~ e 1 s . i  de Sant Francesc de Paula, va ser wndemnat, ja que aquells estaven en 
males wndicions, a inhabiiitació perpetua i pnvaci6 d'oficis, carrecs i honres de 
la ciutat, exempt de la bossa d'insaculacions, esborrat de la matrícula i a no poder 
exercir d'apotecari a la ciutat de Barcelona (12). Aquesta sanci6 fou més suau 
que I'aplicada al curander Bernat Regaldia 1'11 d'octuhre de I'any anterior que 
fou esquarterat pel seu wmportament: havia enganyat als conselters de la ciutat 
dient que curava els apestats (13). 

Aetuacions en cas d'epidemia. Un exemple 
Durant el segle XVII es registren situacions que patesen la necessitat de vigi- 

lar la qualitat dels medicaments, la qual cosa es wmprova a les visites d'inspec- 
ci6 que es fan arreu del Principat. Pero, una visi6 mott acurada de les mesures 
que es prenien en cas de perill d'epidkmia és palesa durant el segle XVIII, a mit- 
jan 1720, i ens permet veure que el control dels medicaments també encaixa dins 

12 - Dietwi de I'mtic Cansell de Cent, VI; 175-177 i 195. 
13 - Fenan, J.. Vdas, F,, De Grau, R., La pesia hubónica. Memoria sobre la epidemia ocumda en Porto 

en 1899. (Barcelona, 1907) 629 pp.; 44344% 





bar se'ns mostra la gestió portada a terme per comprovar I'estat dels medica- 
ments de les apotecanes de Barcelona i quin va ser el &ten que sobre aquests 
medicaments expressaren els visitadors. 

El dia 1 d'octubre I'ajuntament de Barcelona anomenava visitadors de les 
apotecaries pnvades i religioses als Drs. en medicina Joan Pla i Francesc Aromir 
i als apotecans Jaume Salvador, Dr. Joan Fontana i Dr. Francesc Abolin (17). 

El dia 7 d'octubre aquests es disposaven a visitar les tendes dels confters i 
droguers i I'ajuntament, contestant la petició del protomkdic del Principat, 
Sebastih Creagh, accedia a que aquest se sumés als visitadors. D'altra banda, el 
Dr. Aromir, que estava malalt, era substituit pel Dr. Josep Costa (18). 

Jaque dies després el protomkdic es negava a asistir al domicili del Dr. Pla, 
on havien de reunir-se els visitadors per tenir un canvi d'impressions sobre el 
resultat de les visites, per tal d'evitar "cnntiendas sobre etiquetas", es sol.licitava 
poder fer aquesta reunió a I'ajuntament, la qual cosa era wncedida. 

Finalment, el dia 22 de gener de 1721, tenint en wmpte el que s'havia obser- 
vat a les visites fetes, era elevat un dictamen perquk s'actués en conseqükncia i 
en previsió d'una possible epidemia. Els metges Francesc Fonsllonga, Rafael 
Esteve, Jeroni Badia i els tres cimrgians Francesc Roig, Francesc Micalet i Joan 
Collell, £oren els qui es dirigiren a I'alcalde de Barcelona (19). 

268 Els metges i cimrgians deien que entre els remeis compostos el principal i - 
E més &lebre contra la pesta era la triaga magna d'Andromaco, emprada per dins 

i per fora en quantitat enorme, de la qual, com a base, se'n feien molts altres 
remeis, especificant que perla seva wnfecció i per poder-ne fer ús era necessan 
que passés molt temps. Per tant, consideraven precís dir que, malgrat que al 
Col.legi d'Apotecans de Barcelona hi havia forqa quantitat de tnaga i els apote- 
caris en particular també en tenien, era necessan que sempre se'n tingués en 
quantitat. 

Quan metges i cimrgians es refereixen en o r b e  d'importhncia al diascordi de 
Fracastoro, tan celebrat a les cures de moltíssimes malalties i especiaiment de la 
pesta i els seus accidents, assenyalen que se'n troba molt poca quantitat a la ciu- 
tat. Per tant, també creien necessari augmentar les existkncies del diascordi. 

17 - A.H.M.B.. Acuerdas (1720); f. 530533. 
18 - Id.: t 5%. 548 i S69 v. 
~~ . . 
19 - Dunani<aiirfa~ió i l r r tdr  V.S..que proruraqui yuidiaqucn~cdpit~ld'on ~'abasi la rcils (d':iquisi 

Pmcipal) al men)? d'alimcnü qu; Jc m;dicamenlr. al<ncnt ou tan rotr a I'inevalablc wnrum delr 
remeis per asoeórrer als malalts de regulan malaltics. si, i no menys a la provisi6 d'eUs si el cas am- 
b6s (que Deu no bo permeli) de la majar desgrkcia. 
Digim a VS., averigua1 exanament l'estat dels notats medicaments simples i compostas que p s k  
en maosde VS. el Col.leei d'Aoofecark. la auantitat aue awi se'n traba d'uns i altres a les awteca- " .  
nri d'aquutd nula!. coi umbh que ,puerta qu~nli?at.iufirieot p r  a d n r r  rn.l*lo rcgularmcoi. 
,'observa que oo f i  pwizncib iuficieni I wmpzicnl rrpai~ctd del que es oiuui la  en la m\as16 JII 
wnUiae que tenim 
1, encara que tal prevenci6 i reposició no es pot determinar ni sberee, 6s obügaeió nostia represen- 
lar imporli moltissim a VS. tioguide ditssimples i wmportos la possible quantilat,singulament deis 
que triga en deteriorar el temps. (Tradu&6 lliure del castellk). 



En realitat, de la wnfecció del mitndat no se'n consumia massa, aix6 no 
excusava, pero, que malgrat que les existencies de la ciutat eren bastant copiases, 
també se n'angmentb la quantitat en previsió de la invasió pestifera. 

Metges i cirurgians, després d'expressar al municipi que dels tres principals 
remsis citats era precís augmentar-ne les reserves, deien que també era necessa- 
n incrementar les existencies de totes les arrels, baies i grans, que assenyalaven 
amb un astensc a La relació que acompanyava I'informe, i afegien que havien 
d'augmentar-se les de trociscs de karabe, de terra sigiflada, Ihdanum i d'aigües 
tenacals. 

No era tan sols d'aquest gmp de medicaments que interessava augmentar les 
existencies segons els signants de I'informe. També deien que de I'oli dalacra- 
nes nombrado Magno Mathioü", malgrat que n'hi havia molta quantitat, fora 
convenient que n'hi hagués mes existencia, cnten aquest que també aplicaven a 
l'oli de nou &especie, al de trementina i als ungüents de marciaton i d'aragon. 

Deien a wntinuacid que en haver-hi pesta es consumien grans quantitats de 
xarops, de s u s  agres, així com d'aigües destil-lades, per exemple, d'escurqonera, 
card sant, escabiosa i altres que a causa de l'estació no eren fhcils de trobar, i que, 
per tant, s'bavia de preveure el seu subministre, igual que de les pólvores d'es- 
curq5 que escassejaven. Per últim, I'acord de metges i cirurgians era comunicar a 
I'ajnntament que era en benefici del públic que, transcorreguts dos mesos, el 
Col.legi d'Apotecaris donés nota de I'estat deis medicaments simples i compos- 
tos que es trobessin a les apotecanes i que de la mateixa manera el Co1,legi de 
Droguers ho fes de I'estat de les drogues, i tot per tal que a ia més petita oportu- 
nitat es pogués preveure el wnsum de remeis necessans pera I'abasteixement de 
les apotecanes. 

Junt a aquest informe hi figurava la relació que, sota el títol "Estado para el 
Colegio de Boticarios de los medicamentos así simples como compuestos", espe- 
cificava els medicaments que es consideraven necessans. 

De tot el que s'ba exposat podem dir que, tenint en compte que en aquesta 
epoca es wnsiderava que la pesta era una afecció de la sang i dels humors sot- 
mesos a I'efecte del ved pestífer, la medicació s'onentava cap a tractaments des- 
tinats a obtenir la transpiració mitjancant begudes calentes amb sudorífics per 
expulsar part del ven' pestífer. D'altra banda, s'adminislraven vomitius i purgants 
i, després, astringents, sense oblidar la sangna en moltes ocasions i els medica- 
ments destinats al tractament deis símptomes cutanis de la malaltia. 
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A la vista de les substhcies medicamentoses demanades, podem afirmar que 
les mesures adoptades pels metges municipals estaven dins la ünia de la terapku- 
t i a  europea wrrent aleshores, sense cap nova aportacid, com es pot apreciar, 
perb amb reserva, a la taula següent: 

Taula XXXVIII 

"Estado para el Colegio de Boticarios de los medicamentos así simples wmo 
wmpuestos" (*) 

"Triaca Magna andromachi Succus limonomm 
ConP Mitridati Damocra. Succusgranatoribus 
El Diascordium Succus Agrestae 
Conf" Diacatholicon Succus Cythoneomm 
Puvis Diamarg. fng. Succus citn acidi 
Praecipitatum mbrum vulgo Aes galliuae 
pulvis Joamis de Vigo Aes Anathis 

Trochisci Alandal Aes Suilla 
Tro. de Agarico cum zinzibere 01. scorpiomm Magnum 
Tro. de Karabe Mathioli 

270 Tro. de Tena Sig'iata 01. Therebinthinae - 
X1 Laudanum opiatum querceta. 01. Nucis moscatae 

Laudauum liquidum Sydenham Unguentum Mercury Compositum 
Sympus explur. infusio juxta xenodochium gr.le 
Violamm Bg.nae 

Synipus rosatus solutivus Ungum: Aragon 
Sympus rosatus solutivus aureus Ungum: Marciaton 
Sympus infusio flor. persiwr. Ceratum Vigouis Triplicato 
Syrupus de corticibus citri. Mercu" 
Sympus acidi citn Radices Angelicae 
Sympus limonum Rad. Vincetoxici 
Sympus Cythoneomm Rad. Gentianae 
Sympus viperinae Rad. imperiatoriae 
Sympus cardui benedicti Radices carünae 
Syr. Papaveris albi Rad. Enula campana 
Syr. Papaveris rheados Rad. tormentiiia 
Aqua Theriacalis Rad. Euccisase seu morsus 
Aqua viperinae diaboli 
Aqua cardui benedicti Rad. Bistortae 
Aqua scabiosae Bacca juniperi 
Acetum rosarum hederae 
Acetum scilliticum L.. * .: lauri 
Sympus ,:,' ' Scordium 

. Viperae riccae" 
(*) Transcripció literal 

i 
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Un control del comer$ de medicaments per esesssetat 
També el municipi barceloni va prendre certes mesures per tal d'evitar la 

corrent de sortida de medicaments del Pnncipat cap a Madrid, Aragó, Valencia i 
altres Uocs. 

Aquest fet motiva que la Reial Audiencia, en junta de sanitat, I'any 1721 
donés I'ordre de que no es üiuressin despatxs de sanitat pera la lliure circulaci6 
de medicaments. 

Aixb té una explicació. En cas d'epidemies o possibilitat de contagi, moltes 
vegades quedaven trencades les Iínies normais del comer$, la qual cosa perjudi- 
cava als mmerciants perb també afavona a qui, amb pocs escrúpols, estava dis- 
posat a passar els cinturons protectors establerts a les ciutats per comerciar amb 
impunitat, donant aixb peu, evidentment, a que el comer$ tie medicaments fos 
qnelcom de desitjat. Aiib no vol dir que les autoritats no procuressin resoldre les 
qüestions urgents de la manera més adient. Així, per aquesta epoca, en certa oca- 
si6, de 6 caixes que contenien mana, amagatzemades en el Llatzeret de Robes, 
de Barcelona, a causa de I'escassetat que bi bavia, se'n posaren dues o tres a dis- 
posició del Gremi de Droguers i Confiters de Barcelona, havent-se de pagar al 
seu amo un preu que li produís un beuefici moderat. Aixb, d'altra banda, ens vol 
significar I'existbncia d'un control sobre els medicaments útüs en un moment 
determinat, independentment, per tant, del control de qualitat. - 271 

Anys més tard, a causa de I'existencia d'un focus de febres tercianes a XI 
Fulioia, Tarrós, La Guardia i Barbens, es dóna compte de la mala qualitat dels 
medicaments i de la seva adulteració. Aiií dones, el mes de julio1 de 1782, el pro- 
tomedic ordenava al batlle major de Tarrega que es posés d'acord amb Jaume 
Carbonell, apotecari comissionat pel Col4egi d'Apotecaris de Barcelona per sub- 
ministrar als apotecans de I'esmentada ciutat generes medicinals de qualitat 
superior, per tal d'obtenir de Carbonell la quina i altres medicaments per guanr 
els malalts d'aquella zona (20). Al mateix temps, el protomedic GüeU resolia, 
juntament amb I'apotecari barceloní Francesc Sala, personar-se a la duana per 
acceptar o refusar generes medicinals segous la seva qualitat, mesura que mana- 
va que també complissin metges i cirurgians, posant-se d'acord en els seus res- 
pectius Uocs amb I'apotecari de la seva major wnfianqa. 

imporhcis  d'algnns medicaments, especiatment la quina 
També el mes d'octubre de 1785 el secretan de la Reial Audiencia comnni- 

cava al Dr. en medicina Ignasi Muntaner que, estant satisfets de les mesures 
adoptades per a I'epidkmia de tercianes que s'bavia registrat en alguns indrets del 
Principal, la Reial Audiencia continuava deixant a la seva providencia i a la de 
I'apotecari barceloní Francesc Sala que decidissin els medicaments que havien 
d'entrar a la ciutat perla duana reial, vigilant que no n'entressin de mala quali- 
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tat, quedant a cirrec de la Junta de Sanitat prendre les meswes necessaries per 
fer les visites a les apotecaries del Principat de Catalunya per comprovar la qua- 
litat de les medicines que tenien (21). 

Després d'haver sabut la Reial Audiencia que el tinent del corregidor de 
Thrrega afirmava que l'epidemia de tercianes, tan corrent a la zona, era a causa 
de la mala qualitat de la quina que es venia a les apotecaries defs pobles afectats, 
i ja que les localitats d'Agramunt, Verdú, Tarrega i altres de I'UrgeU sofrien I'e- 
pidemia, en la mateixa data es cursava ordre a l'alcalde major, o tinent del corre- 
gidor, per tal que es poses en contacte amb l'apotecari Jaume Carbonell, comis- 
sionat per a proveir als individus del Col4egi d'Apotecaris de Barcelona de gene- 
res medicinals de superior quatitat, pera que aqueU pogués proporcionar-li bona 
quina i altres generes necessaris per guarir els veins d'aquelles localitats. Per tal 
que el subministre no es retardés, es cursava l'ordre a Jaume Carboneit, apote- 
can, mitjanpnt el substitut del tinent del protomkdic, Ignasi Muntaner. Al 
matek temps, es demanava al tinent del corregidor que informés a la Junta de 
Sanitat de quin era el procediient seguit pels metges de la zona per combatre la 
malaltia. Alhora, el baró de Serrahi informava a Francesc Sala pera que, junta- 
ment amb Ignasi Muntaner, revisés els generes medicinals que entraven a la ciu- 
tat de Barcelona (22). 

272 De la quina que s'havia emprat a la zona de Tirrega per al tractament dels - 
X[ malalts de tercianes es va dir que havia donat apreciables resultats. El corregidor 

n'havia ofert mitja Uiura, o quarter, a la Junta de Sanitat que havia acceptat I'o- 
feriment. Malgrat tot, aquesta bona relació i ajut no evitava que, per no haver 
complert els regidors del corregiment de Tirrega les inst~Cnons de la Junta de 
Sanitat, se'ls reiteres que aquestes havien de ser comptides, sota sanció de 25 Uiu- 
res (23). 

No obstant els bons resultats atribiüts a la quina pel tractament de les tercia- 
nes, pocs dies després de preses les mesures anteriors l'epidemia experimenta un 
apreciable empitjorament en diversos pobles, especialment a Agramunt, la qual 
cosa obligava a que la Junta de Sanitat, el 19 d'octubre, encarregués al metge 
Bartomeu PNn que continués les visites a l'esmentada localitat i que, d'altra 
banda, hi enviés als metges Gaspar Balaguer i Vicenq Grasset, proveits duos 
correspondiente porción de Quina", per tal d'ajtdar a combatre la malaltia, 
advertint-se a les autontats locals que la manutenció i les dietes d'ambdós met- 
ges havien d'anar a &ec de la localitat on actuessin. 

21 - A.H.M.B., Sanitat lI1,uol. 5; f. 52. 
2 i  - Les diñcultatseconbmiques que comportaven Icscpid&mi~~ senen motiu perqu& a Jaume Carbonell 

no se 6 pagueuin 58 lliures i 10 sous, canesponen6 a una anova de quina mbministrada per aques 
les dales, 6ns I'aoy 1790. 
(vegeu: A.H.M.B., Sanilal 111, vol. 7; f. 267). 

23 - A.H.M.B.,Id.,val.S; t 55 v. 



Ramon Jordi 1 González 

Per aquest empitjorament de I'epidkmia arribem a con6íier que no tan sols 
era quina dolenta la que es venia a les apotecanes d'aqueues zones, també I'opi, 
el bhlsam del Perú i ''oíros especificas mediuoais" eren indesitjables. Per aixb la 
Junta de Sanitat ordenava a les Diputacions de Sanitat de Mataró, Tarragona, 
Tortosa, Vilaseca, Roses, Paiamós, Sant Feliu de Guíxols i a la de Barcelona que 
un metge o un cirurgia, jnnt amb un apotecari de la major confianqa, recone- 
guesin tots els medicaments que ambessin, sent, corn ja s'ba vist, els encarregats 
de la inspecció d'aquests gkneres medicinals a Barcelona Ignasi Muntaner, subs- 
titut del tinent del protomedic, i Yapotecan Francesc Sala (24). 

Pel que fa a la mala qualitat del bhlsam del Perú, recordarem que aquest era 
un dels productes que havia merescut I'atenció del visitador Pere Comago, que 
va ser qui, per ordre del Protomedicat, inspecciona les apotecanes del Principat 
de Catalunya I'any 1774. En aquella ocasió es comprova que de les 32 apoteca- 
nes de la mta d'iispecció, des de Barcelona fins a Santa Mana de Corc6, algu- 
nes d'elles calia que renovessin les existkncies de basam del Perú. Aquestes eren 
les de Guillern Colomer, de Llfvia; Francesc Florenca, de Martinet; Antoni Saló, 
de La Sen d'urgell; Josep Oriol, d'organya; Antoni Cirach, de Viac; Gabriel 
Gallart, de Bossost; Antoni Coletes, de Trernp; Geroni Ortiz, de Peremola, i 
Ermengardo Saló, de la Pobla de LiUet. Tots, perb, tenien les seves apotecaries 
bastant mal proveides de gkneres medicinals. - 273 

Per noticia de 1'1 de novembre de 1785 sabem que la quina de la que s'havien XI 
proveft els metges Gaspar Balaguer i Vicenc Grasset, pei tal de combatre les 
febres tercianes d'Agramnnt, era de qualitat doleuta, la qual cosa era comunica- 
da a les autoritats sanitaries d'Agramunt. 1 les coses deurien anar malament ja 
que no tan sols els dos metges demanaven ajut econbmicper combatre la mor- 
bositat, ajut que tambi: demanaven per a la ciutat de Baiaguer, sinó que la Reial 
Junta de Sanitat bavia d'advertir senosament a i'ajuntament de Reus ja que 
aquest posava en circulaci6 butuetes de sanitat quau aixb corresponia fer-ho a la 
diputació de Vdaseca -que també mereixia la seva reganyina- ja que s'haria 
determinat a aquesta com a responsable de les mesures preventives pel port de 
Salou (25). 

A aquestes anomalies s'afegien les deis patrous dels vaixeiis que transporta- 
ven persones i mercadenes, violacions aquestes que, com hem dit, sempre es 
donaven en kpoques d'epidkmia ja que els controls establerts per evitar la pro- 
pagació de la malaltia pe judicaven les operacions comerciais, lesionant molts 
interessos. 

Situats dins la Iínia de control establerta al Pnncipat sobre la qualitat dels 
medicaments, el 26 de febrer de 1786 el bar6 de Serrahi ordenava al Dr. Rafael 
Esteve i Mas que comuniqu6s als apotecaris Francesc Sala, Josep Mollar i Joan 



AmeUer que informessin sobre les "operaciones y preparaciones mereundes del 
Mancebo Cirujano Mayor de sanidad, la qual cosa ens fa creure que aquest 
fadri cimrgia posseia una fórmula la utilitat de la qual no es podia acceptar sense 
un previ informe dels tres experts. 

Quant al control de la quina, era comunicat al tineut del corregidor de 
T k e g a  que passés comptes de la quina sobrant de la remesa I'any anterior i el 
baró de Serrahí, el 25 de febrer de 1786, comunicava a Jaume CarboneU, l'apo- 
tecari comissionat per a la venda de la mateixa, que, en rebre aquest sobrant, 
don& de baixa aquesta quantitat de la relació de submi~stre que posseya. El dia 
següent, també es notificava a I'alcalde de Thrrega que tornes a CarboneU la 
quina sobrant (26). 

Havent-se comprovat que molts medicaments repartits per les apotecaries 
pera l'epidemia eren generes adulterats i pe judicials per a la salut pública, i mal- 
grat ser I'apotecan Francesc Sala el qui feia el reconeixement a les duanes de les 
qualitats de les drogues, la Reial Junta de Sauitat, el 10 de febrer de 1786, acor- 
dava que el reconeixement d'aquestes drogues seria d'aleshores endavant fet pel 
metge lgnasi Muntaner i per Francesc Sala i josep Rabassa, pera que actuessin 
els tres de tribuaal, tenint w m  a suhstitut I'apotecari Joan AmeUer, havent-se de 
fer les inspeccions a la prbpia duana un dia per setmana i a les hores que es &es- 

274 Si (27). 
X1 Aquestes mesures eren repetició de les preses I'any anterior quan es dona 

compte a algunes diputacions de sanitat que, junt amb Muntaner, Francesc Saia 
visitana els generes medicinals. En no haver-se donat la substitució de Sala per 
altres apotecaris, aixb ens fa creure que, a I'hora de la ventat. els coneixements 
d'uns i altres aplicats a la determinació de la quaiitat real de molts dels materials 
usats eren deficitaris a causa de la carencia de rigor científic dels procediments 
usats ja que no es poden explicar altrameut les constants afirmacions sobre la 
mala qualitat dels medicaments. 1 tot i tenint en compte que si dels medicaments 
emprats tal vegada s'esperaven uns efectes més energics que els que s'obtenien, 
no podem oblidar tampoc tota la picaresca ni els fraus que podien fer els qui els 
subministraven a les apotecaries, així com tampoc els pocs escrúpols d'alguns 
apotecaris. De totes maneres, l'última paraula sobre aquesta qüestió podriem 
coneixer-la realitzant un adequat estudi de I'autentica etiologia de les malalties 

26- A.H.M.B.,Id.;L 129,131 i 171 r 
Pel que fa a la quina, ha queda1 pdes que les qualitats que d'ella geoeralment s'usaven merebien la 
severa repulsa de I'apotecad de a b r a  de S.M., Hernández de Gregoxio ja que la bona qualilat - 
deia- tan sols es trobava a I'apotecaxia de Palau i a squesta s'havia de reeórrer per obtenir-la booa 
en detemlaats casm extrems. Aquestes anomalies eren les que feien que Hernández de Gregorio 
sol.licit6s el d n e c  d'inspector general de la quina i per a la Reial Junta Superior Governativa t'ad- 
minisfrad i cootroi de t'eslanc. 
(vegeu: Esteva de Sagrera, J., Hernándnde Gregario y el estanca de la quina. "Bulu.lnfCircStca." 
(1978) 99,2227). 

27 - A.H.M.B.. Sanilal III,vo1.5: f. 121-IU r 



tractades i dels medicaments que contra eUes es feien servir usualment, ja que 
tampoc podem ignorar els diagnbstics erronis, la letalitat de I'epidbmia, I'habit 
dels malalts i les condicions higikniques de tot tipus que podien fer fracassar o 
neutraiitzar qualsevol teraphtica. Esclarir aquests punts considerem que fora 
una aportació molt positiva al coneixement histbric del medicament (28). 

Un cas aiib a I'epidkmia, perb il~lustratiu, és el regístrat el 27 de julio1 de 1786 
quan es cursaven ordres a un tal Don Gaspar d'Archembeau de la Chardoniere, 
qui, havent afiumat posseir un específic per curar el mal veneri, havia de presen- 
tar-se al tinent del protomkdic, Pere Güell, per tal de pagar les despeses que s'es- 
devindrien de fer I'analisi de I'específic i ''para &nitV ni otüidad, segons les 
nonnes que dona Pere GüeU per efectuar l'anaiisi. Aquest anhlisi hem de creure 
que es realitzh, encara que no coneixem el8 procediients emprats, perb, segura- 
ment, aquests, encara que mdimentaris, deurien ser de laboraton ja que si en el 
tennini de 16 dies -el 12 d'agost- la Junta de Sanitat resolia comunicar a Pere 
GüeU que I'específic del frances no s'usés ni en públic ni en privat ja que alesho- 
res es prendrien "las mas severas providencias de bscerio", considerem que en 
un tan curt espai de temps fora molt difícil que es poguessin fer proves sobre 
rnalalts i que aquestes fossin suficientment valides per poder-se pronunciar en 
pro o en wntra de I'específic (29). 

Tomant a I'epidkmia de tercianes del 1786, ja en una altra ocasi6 vam veure 275 
com i'etiologia de la malaltia epidkmica que s'estava produint era desconeguda Xi 
en ser atribuida a determinats tipus d'aliments, per la qual cosa no ens allarguem 
sobre aquest punt (30). 

L'any 1788 la problemhtica originada per les drogues en males wndicions 
continuava. El 22 de gener d'aquest any la Junta de Sanitat resolia que les dro- 
gues que el patró Nicolhs Suja portava de MarseUa sense els corresponents certi- 
ficats fossin entregadas a PHospital General, akí com els altres gkneres embar- 
gats, fins que es presentessin els certiftcats (31). El 31 d'octubre el doctor en 
medicina Lluqia PuigdoUers i alguns apotecaris de Manresa denunciaven a la 
Reial Audiencia que alguns especies i droguers venien drogues i medicaments 

- 
2ü. Kefcrini al priodc 1785-17W vigru Estor  dr. Sagrera. l . .  Figuiiola. 1 .Las boticanos) la calidad 

de Iormcd~umenim~nCatalvha a finder del iiplo XVlll (Humenale al prul Guillcmu Folehlou. 
op. d . ) ;  91.94. 
Pel que fa al tema hem de dir que, en wntra del que diuen els autats d'aquestaeomunicaeiá (op.cit.; 
94), creiem que hi ba apotecatis, dels qualr bem t r a m  en aquest apanat, que estan iotegrats en els 
estamenu sanitads i oreeisameot oer I'acció vmteFnonista wl.lcpial. aixo indewndentment dels - 
apoiccans poc ~unipolrnas t rrloranl tamM que rl piedomml mrdV oberix. mes quz a una milior 
capacilsnd. a un rrpent d c c l a n o c l a ~ e  m6r fan i pnp<iient que el del. apotecad ,.sobre loi,ienini 
en wmpls Id l ~ n ~ t l l  d~ I C E  aul~nlals E" oofcr compllr la Ilri. (brgru en I'apanal d d l u i  a Icr >inles 

. .  ~ 

dona& a wn&eri'any 1971 p& l'autor). 
29- A.H.M.B.,Sanitat E, vol. 5: f. 206,216i 239. 
30 El mal estat de molu aliments d'ús wmú és una wostant duran1 el segle XVIII, requerint interven- 

cions wntinusdes de les autoritats del Pcincipat. 
31 - A.H.M.B.,Sanitat 111, vol. 7 ; t  1. 
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purgants en perjudici de la salut pública. Al memorial presentat pel Dr. 
Puigdollers i els apotecaris -que només coueixem par refer&ncia- es concretaven 
greus pejudicis que havia experimeutat la salut pública per la venda a la menu- 
da de droeues i "eiectos medicinais" oue fins aleshores s'havia tolerat als esne- " 
cien i dtoguers de la ciutat. En conseqüencia, la Reial Junta de Sanitat el 18 d'a- 
bril de 1789 ordenava a I'alcalde de Manresa que pos& fi a la venda al detall pels 
especiers de tots els generes purgants que s'expressaven per correspondre a&es- 
ta venda als apotecaris (32). Aixb novament ens confirma que el legislat sobre el 
particular no es complia i que la tolerancia havia portat a extrems com els citats 
que ens mostren que si bi havia medicaments de mala qualitat els responsables 
n'eren els apotecans, els especiers, els droguers, perb subsidiariament dels met- 
ges i inspectors, sense deixar de banda a les autontats que havien d'esperar a que 
es produBsin fets com els esrnentats per actuar davant el que era irremediable, 
en lloc de preveure-ho fent complir la iiei. 

És i1,lustratiu coneier que per la reclamació d'un comerciant, Josep Moms, 
que es queixava del pe judici que li causaven les mesures que es prenien, el 14 de 
febrer de 1788 (33). el bar6 de Serrahi dernanava ais visitadors de drogues medi- 
cinal~ de la ciutat que informessin sobre l'esmentada reclamació. A aquesta 
reclamació de Moms s'hi afeeien -aixb no ha de somrendre'ns- els recursos ore- 

276 sentats pels wmerciants i pelsdroguers que sol~licit~ven que es uomends un dro- 
XI guer per intervenir en la visita i examen de drogues i gkneres medicinals que es 

feia a~arcelona.  Aquesta petició era desestimada pe;la Reial Junta de Sanitat 
ja que, deia, havien de seguir-se els procediments establew. Perla seva banda, 
el bar4 de Serrahi el 23 d'octubre de 1788 es dirigia als visitadors exigint-los que 
eomplissin l'ordenat i que passessin l'expedient integre als droguers i comer- 
ciants per fer les oportunes diligencies. 

Evidentment, els visitadors compliren l'ordenat, perb donaveu compte al 
bar6 de Serrahí, el qual el 17 d'abril de 1790 ho passava a la Diputació de Sanitat 
de Barcelona en compliment de les ordres de la Reial Junta de Sanitat, que eiis 
consideraven convenient, per no pe judicar a droguers i comerciants, que les &o- 
gues no útils per a la medicina s'utilitzessin per a la indústna i les fabriques. 

Quelcom d'estrany, perb, hi havia en tot aixb. Si d'una banda els visitadors 
havien donat una serie de raons per les quals no podien donar noticia de les dro- 
gues que s'bavien refusat pel seu mal estat a les visites efectuades -notícies que 
no s'exposen en la documentació consultada-, d'altra banda la Diputació de 
Sanitat de la ciutat, el 29 d'abril, donava eompte a la Reial Junta de Sanitat que 
existien dificultats per esbnnar ou eren les drogues que s'bavien refusat i fet cre- 
mar com era manat, la qual cosa obligava a la Reial Junta de Sanitat ho curs6s a 
la Diputació de Sanitat perquk- aquesta esbrin6s per tots els mitjans on havien 
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anat a parar i que es manks als visitadors Ignasi Muntaner, Joan AmeUer, 
Francesc Sala i Antoni Sala, aquest Últh en qualitat de supemumerari, que pas- 
sessin a la Diputació notícia individual de les certificacions de reprovació que 
havien donat per retirar les drogues de la duana reial(34). 

Aquests fets Uiguen amb eis que ja en una altra ocasió havíem exposat sobre 
el plet que els droguers mantenien en la Reial Audiencia (35), tal w m  podem 
veure quan aquesta vegada trobem que el 9 de mar$ de 1790 -quatre anys des- 
prés- el baró de Senabí es diigia a la Diputació de Sanitat de Barcelona dient 
que vist tot el que resultava del voluminós expedient preseutat pels dnsols dro- 
guers de la ciutat, Joaquim Roca i Batlle, Josep Moguer, ~ O N  Simermans i 
Mana Rovira, comissionats del comer9 i fabriques de Barcelona, i per Josep 
Moms, oposant-se a l'establiment de visitadors de drogues i generes medicinals 
que s'havia portat a t e m e  el 1786, amb la pretensió que s'anul4essin els drets 
assenyalats a benefici dels visitadors pel seu treball i que es nomenés un individu 
del Col4egi de Droguers per visitar conjuntament les drogues, la Junta de Sanitat 
resoiia: a) que es desestimava la petició; b) que els esmentats visitadors wnti- 
nuessin en el seu Uoc; c) que de les liistes fetes, 25 exemplars fossin entregats a la 
Diputació de Sanitat, junt amb alguns exemplars més perque I'intendent els fes 
ambar a les portes de la duana i a les altres portes de la ciutat perque es vipués 
que tata droga que per elles entrks es port6s a la duma per ser rewneguda i que 
d'alla no es poguks treure sense la conesponent "aptieacion de los visitado~s"; 
d) que totes les drogues que es reprovessin fossin liiurades pels visitadors a la 
Diputació de Sanitat per ser cremades, la qual cosa havia de fer-se amb totes les 
que estiguessin retingudes a la duana i totes les inútils, nocives, inservibles i per- 
judicial~ per a la salut pública, amb l'atenuant que els interessats podien estar 
presents en el reconeixement fet pels visitadors Ignasi Muntaner, Joan Amelier i 
Francesc Sala (36). 

Per estar malalt Ignasi Muntaner, la Reial Academia Practica de Medicina 
havia dingit una sol.iicitud al baró de Serrabí -feta pels metges Lluis Prats, 
Vicenc Grasset i Ignasi Santpons- per tal que fos I'Academia la que proposés els 
individus a p t a  per ocupar el lloc de Muntaner i que, en un futur, aquesta pren- 
guks carta de naturalesa. El baró de Senahí acceptava la sol4icitnd perque 
I'Academia fes la Dronosta i neraue durant la malaltia de Montaner els beneficis . . . . 
quedessin pera el1 i no per a qui s'acceptés en el seu Iloc. El 22 de gener de 17% 
es comunicava al Dr. Bonaventura Casals que la Reial Junta de Sanitat I'havia 
nomenat visitador de generes medicinals, en substitució de Montaner, wmuni. 
cant-ho el mateix dia a la Reial Academia Practica de Medicina (37). 

34 - A.H.M.B.. Id.; t 263 v.264 i 264". 
35 - A.H.M.B., Id.; f. 28. 
36 - A.H.M.B., Id.; f.265. 
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A mitjan 1796, el dia 13 d'agost, el bar6 de Senahí enviava als metges de 
Sanitat tres paperets numerats i els documents annexos en els que I'ajuntament 
de Castelló d'Empúnes constatava el resnitat de les investigacions efectuades en 
l'esmentada localitat per interes del síndic personer de CasteW i perque se sos- 
pitava que el droguer Rafael Deldau i altres comerciants i apotecans de la loca- 
litat en Uoc de sal de Madnd (38) en venien una altra, segurament pe judicial per 
a la salut pública (39). La sospita resultava certa. Dies després, fetes les compro- 
vacions oportunes, el baró comunicava a les autontats de Castell6 que es prohi- 
bís pera lis medicinal la venda de les substancies salines, les mostres de les quals 
omplien dos dels tres paquets enviats. El droguer Deldau, davant aquesta situa- 
ci6, elevava un recurs que conduia a que, per ordre del baró de Serrahi, una per- 
sona imparcial confisques la sal que Deldau tenia a casa seva i, degudament sege- 
Uada, el procurador jurisdiccional de CasteU6 d'Empúries l'enviés a Barcelona 
perque fos examinada i reconeguda per persones expertes. S'enviaren a 
Barcelona les 6 arroves del producte confiscat i no sena fins el mes de febrer de 
1797 que es comunicana a Deldau que del producte confiscar tan sols una part es 
podia vendre com a sal de Madrid i l'altra part com a sal de Glauber (40). També 
es comunicava a Deldau que comen al seu chnec les despeses de comprovacions, 
que assoliren la xifra de 35 sous. 

279 
Tot I'esmentat no ens ha de fer pensar que les qiiestions refendes al medica- - 

mentes normalitzanen entrant en el segle X K .  L'estat cabtic de la sanitat no es Xl 
dóna únicament a Cataiunya. Un exemple del que diem és la proliferació d'in- 
tmsos, xarlatans, secretistes i curanderos a tot Espanya. Cal dir, perb, que aixd 
no afecíava tan sols als medicaments. També afectava aIs aliments, sobre eis 
quals d'una o altra manera, en moltes ocasions, els apotecaris internenien en el 
seu control (41). 

La recepta. 
Element iniportaot peral conhol en la dispensació i venda de medicaments. 

Si I'establiment d'una normativa legislativa encaminada al control deis medi- 
caments és un fet clarament demostrat i que evolucionana, sotmes, perb, al 
desenvofupament dets coneixements científics, no podem deixar d'esmentar un 
altre element important per aquest control: la recepta. 

Tant la recepta com els conceptes que la condicionen també evolucionanen 
a travks del temps. Per aquest motiu, predir com i quan la recepta medica neix és 
més aventurat que pronunciar-se sobre quan queda totalment i absoluta separa- 

38 - S&t de magnesi, sal d'Epsam. sal de Sedlitl, sal "de la higuera". Purgan1 úns a dosi de 1 1iZ unv. 
39 - A.H.M.B.,Sanitat III,vol. 8; t 80 i 81. 
40 - Sal admirable de Glauber, sulfat sodic. Purgan1 úns a la dosi de 2 unces. 
41 - Albarraein Teulon, A,, AprorVoaci6n sociológica al estudio de la asistencia mbdica extlacientíiica en 

la Espab del siglo XM. "Asclepio" X X N  (1972), 323336. 
Pel que fa al tema del conttol d'aliments, vcgeu: Jordi, R.. Nolas hist6rieassobre alteranones y eon- 
trol de alunentos (siglos XWI y m). Bol. Id. Cit. Ftca. 94 (sept. 1977); 41.47. 





Veiem com, poc a poc, es va configurant La recepta com a document legal. 
Així comprovem que a les ordinacions del municipi barcelouí, de 29 d'agost de 
1510, es preveia que en cas de disconformitat amb els preus deis medicaments eis 
dnsols del Col4egi podien examinar les receptes que estaven en poder de l'apo- 
tecari, ja que aquest havia de guardar-les obligadament. 

Tamb6 durant el segie XVI el Col.legi d'Apotecans de Valencia ordenava 
que no es dispensessin medicaments sense la presentació de la recepta medita. 

En un escnt d i g i t  el 17 de mar$ de 1678 als consellen de Barcelona, refent 
als abusos de determinats convents d'ordres regulan en dispensar medicaments, 
els apotecaris barcelonins deien que aquests medicaments no eren fets tal i com 
indicaven les receptes dels metges, ja que no s'hi posaven tots els ingredients, 
acusant tambe als conventuals d'expendre "recetas y ordinatas" d'empfncs. 

El mateix any 1769 els pnors del Convent de Santa Catenna afirmaven que 
les medicines que ells donaven al públic eren bones i receptades per metges 
pents en el seu art. 

L'any 1702 i'exigencia de determinats requisits per al cobrament de comptes 
pels apotecaris catalans ens mostra l'existbncia d'una llarga tradició de receptes 
escntes, queja apareix en el segle XV. 

Ja de ple en el segie XM, tot esperant un projecte d'ordinació, el 17 de juny 
de 1896 la Junta Superior de Sanitat ordenava que els farmaceutics amivessin les 281 
receptes a les seves apotecanes. ,U 

dica que les medicines wstoses de fer o en les que entresvl molts ingredientsshples, dihiils de tro- 
bar, o moli can, havieo de ler-se a cada ciutal, vila o iloc #Ara@ i de Castella en pre&neia del metge 
o metees i #un altre anotea" difereot del oui les etabords. si és nue n'hi hwia. i tamb6 en oredn- " 
F13 d'un regidor u persona dclegaaa per la ju,ilc8a Aq~sstei ordlnariiin, umhe srwo)alcn que les 
dpotecanss ha\,<" de tcnlr un ¡libre. ri que la po.ic", c<invdeiar iom s ieupian. on I'apot<c$:tn, el\ 
mctgrr 3 cl dtpuiai perla justi; a ha\icn d anotar r ,  dis. mes i a") CD que sr fria la msdicina. dria- 
llant els medicaments que Laltaven en la compasició. tan1 per wntrolar I'erada camposició wm per 
evitar que I'apotecari,de manerasubrepticia, en fesmds quantiiat de la que haviade preparar-se. Els 
reeioients oue mntenien aouestes medicites havien de ser seeellals. si era factible. amb el senell de 
la ciutat o vala DI no exirt:r aqui i l  ugell. lrr capse5 i rcopicnl\ que canlenien aquese, medicines 
ha>ien de wr iimhran per conoborsr la quaitiai Tambt I'apatrsan hsvm dc Icntr a la p n a  dc 
la wra apoiccana un i:<ul(i .mb la rclsa6 de iuier 1s m<d~cinr.s q x  iinguts, per id1 que r.k malalü 
i el públicen general poguessin conAuier les sevesexistencies, auiimm el se" preu, per noser engan- 
yats. (Vegeu = Villa, L. Los mediws y la medieha en tiempo de los Reyes Católicos. (Valladolid, 
1933) 54 pp.). 
És en aouesf mateix oroiecte d'ordinaiió oue es fan dive- alusions a la necesita1 de oresentació . . 
<le r;cepi~~i En un punt wncrci c\ diu que cada apoicca" ba .ic guard*? les rcvpter de rida fbic 
' % p a  ron w hUu" p.r  pude, eomprovar aui eli puuibic\ cnon drl\ metgsr 8 .  al mateix iemp,, 
r iure si cli apuiecans frirn a l l r~ i  mcdicinr.~ difcrints a ir, que er fclrn ptihiimcnl. 
L'any 1537 les Cortsde Valladolid demanaven que els melges emparentats amb apotecaris no recep. 
lessin ni donwio receptes a les seves apteearies i tamb6 que les recepie8 iossin escrites en romanc 
oer a millar ~neixement del seu wntvleut. oetici6 oue es feia oovament I'anv 1548. " .  
Flr apoirwn, de Barcelona. ial I j i  hem mdicai es uinbidsra,r.n eli Ie~als recepiun dc Irr 
icxpicr pera tamht recanrixien la se13 manca di. poicstal per wnrgir pouiblei rnun. ,!@&can1 
se lambe amh aixa el valor legal del di1 dacument. 
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L'article 31 de la Uei de 26 de novembre de 1885 assenyala que tan sols els far- 
maeutics podien expendre a les seves apotecaries medicaments simples o com- 
postos i no podien expendre sense recepta de facultatiu aquells que, per la seva 
naturalesa, ho exigien. Aquestes receptes no podien tenir abreviatures, ni esme- 
nes, ni tampoc gavarrots, bavieu d'expressar-se amb gran claredat i sense utilit- 
zar signes estranys; el nom, pes i mesures deis medicaments podien ser e d t s  en 
castella o Uatí Si es prescrivien medicaments amb una dosi superior a la usual, i 
no fos equivocació, aquestes receptes havien de ser ratificades pel metge, a peti- 
ció del fannac8utic. 

A l'article 19 de les ordinacions del 1680 s'indica que els famadutics només 
havien d'expendre sense recepta de facultatiu legalment autoritzat medicaments 
d'ús comú a la medicina domestica i els que solien prescriure verbalment els 
mateixos facultatius metges, cimrgians o veterinans; en altres articles s'especifi- 
caven determinats requisits i s'exigia un llibre copiador de receptes, o registre 
diari, per tal de poder mostrar-lo a les autoritats competents. 

El 1862, a Barcelona, el Col4egi acordava segellar les receptes amb el segeli 
de goma de la farmacia. L'any 1878 aquest requisit s'ampliava i bavia d'iidicar- 
se també el preu del medicament subministrat, mitjanpnt signes couvencionals, 
expressant els maravedis en lletres minúscules, de la "a" a la "j", el valor dels 
quals era de 1'1 al 10, i en Uetres majúscules els rals, amb els mateixos valors con- 

XI vencional$. 
Ja entrat el segle XX, el 1921 es ratificava que el farmackutic posés un tim- 

bre a les receptes. 
El 20 de febrer de 1922 el Reial ConseU de Sanitat dicta unes disposicions 

queja lliguen més seriosament la recepta amb el control a que es veu sotmesa. 
Aii3 se suma al que es disposa sobre el Uibre receptari i altres requisits que havia 
de complir el famac&utic. 

Tot el que portem esmentat ens mostra, si més no, que tota recepta feta pet 
metge és una ordre dirigida a I'apotecan i al famadutic i que és el document 
que suposa, tant en qui la fa com en qui la dispensa, unes competkncies profes- 
sionals que no tenen els qui no estan en possessió del corresponent títol oficial 
que acredita aquestes competkncies, evidentment encaminades al control del 
medicament. 

L'article 1 del reglament per a I'Elaboració i Venda d'Especialitats 
Farmackutiqnes de 9 de febrer de 1924 assenyala que les especiditats constitiii- 
des per una o més substancies de les considerades com a molt actives en el mateix 
reelament no oodien ser venudes sense oresai~ció facultativa. La iX ediciú de la 
Famacopea Espanyola de l'any 1954 també assenyala les caracteistiques que 
han de tenk deteminades predpeions pe1 que fa a dwi de pnncipi actiu. 

L'ordre de 14 d'agost de 1965detalla que a les receptes ha de figurar-hi cla- 
rament la signatura del metge, el seu número de co1.Iegiat i la data de la pres- 
aipció; assenyala en 10 dies la validesa de la recepta, a partir de la data de la seva 
prescripci6, i que tan sols seran valides per a una sola ocasió, exceptuant-ne 
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aquells casos que el metge cregui oportú que el tractament sigui Ilarg, en aquest 
cas haura d'indicar-ho, marcant-se un penode mhxii  de 3 mesos. S'especifica 
també en aquesta ordre que, en el moment de la dispensacib, el farmadutic 
copiara i enregistrara la recepta al llibre oficial, segellant-la i consignant-hi el 
número del receptari i la data de la dispensaciá. 

Matgrat totes aquestes disposicions, les coses han funcionat malament. 
Posteriorment, l'ordre de 1'11 de maig de 1977 sobre la recepta medica, dero- 
gatoria de la de 14 d'agost de 1965, reitera alguns dels punts d'aquesta, indicant- 
se, entre altres qüestions, que la recepta quedara en poder del farmaceutic, 
podent aquest, previa advertencia a l'interessat, donar el mateix medicament 
perb de marca diferent i productes sirnilars en aquells casos de farmacies en ser- 
vei d'urgencia quan les receptes assenyalessin "urgencia". Aiib ofereix unes 
perspectives diferents ... cas de wmplir ngidament. 

Caracierísoques d'algunes reeeptes antigues 

A través de la seva evolucid en el temps podem comentar algunes caractens- 
tiques de receptes de determinades epoques que hem pogut constatar amb els 
diferents tipus que hem tingut ocasi6 d'examinar, sense que aixb signifiqui, pero, 283 
que puguin considerar-se com a receptes standard. U 

Si en &poques pret&ntes eren usats els mateixos tipus de recepta, variant tan 
sols les substancies en eiles expressades, avui, independentment de les dades de 
caracter general, els seus formats han variat: des de la recepta de benefickncia 
fins a la recepta particular, passant per les d'estupefaents i les de la Seguretat 
Social juntament amb les d'entitats mutualistes. 

El tamany de les receptes dels segles XVII i XVIII 6s vaj.iable. S6n de papers 
gnwtuts, similars al d'estrassa, figurant -no en totes- junt a l a  prescripci6 la sig- 
natura del metge, la data i, generalment, el nom del malalt o el de la seva fami- 
lia. Moltes d'aquestes receptes estan foradades. Aiib vof'du que havien format 
part del que en aquella &poca, i en anteriors, s'entenia per receptan i que no era 
més que el conjunt de receptes, pagades o no, que es conservaven penjades d'un 
fiiferro o d'un W. Totes efles escrites en tinta. 

Aquesta uniformitat de contingut i de prescripció no la trobem en el segle 
XM. D'aquesta Ppoca coneixem receptes diverses: escrites sobre paper gmixut, 
blanc, tant en tinta com en Ilapis, figurant-hi, de vegades, el nom del malalt o de 
la famflia i sempre, pero, el del metge. Les quantitats s6n expressades tant en 
unces, dracmes i e s c ~ p o l s  com en mesures de pes decimals. Trobem alguns 
exemplars timbrats amb el segell de m& de la farmacia que les va dispensar, altres 
a les quals s'indica la manera d'usar la prescnpció. El metge, de vegades, fa la 
recepta en un full de Uibreta ratllada, pero també n'hi ha amh membret imprts. 

Entrant ja al segle XX la recepta ofereix un aspecte compfetament diferent i 
m& significat. Ja en receptes pertanyents al primer quart de segle, a part de figu- 
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rar-hi imprks el nom del metge, el seu domicili i hores de consulta, s'hi fa constar 
les indicacions adequades, aixi com la data en que foreu fetes i el timbre de la 
farmacia que va dispensar-les (43). 

No obstaut aixb, és durant el segte XX quan es registren certes modificacions 
en algunes receptes, que no són conseqükncia de disposicions legals ni de cos- 
tums mediques sin6 que obeeixen a determinats coudicionaments de tipus polí- 
tic i social, tal w m  va succeir amb les conegudes com receptes "camelo" i les que 
obeiren a fets com els de la guerra civil i la postguerra. 

Recepies "camelo" i recepies sotmeses a control politic 
Es coneixien com a receptes "camelo" les que foren presentades a la dispen- 

sació en determinades famhcies amb motiu d'unes discrepancies entre els far- 
markutics barcelonins per qüestions internes, relatives a horaris, i que van pro- 
vocar un esdndol nacional que va ambar fins i tot al Senat i en el qual s'imbri- 
caren qüestions polítiques. Una cbpia de recepta "camelo", datada l'any 1921, 
utilitzava ''saranuo sindicalis", en Uoc de "saranuo medicinaüs", com excipient 
d'uua barreja de bicarbonat de sosa i pepsina. 

Una altra recepta "camelo" és la següent: 
"Coaccionis stimatis ................ 100 grs. 

284 Niúato potesieo .................. 1 grs. - .......... XI %hua de ceboUa de merrana 1 grs. 
Jarabe de &co raices ............... 15 grs. " 

en Uoc de: 
Coctio stigmae mais 
Nitrato potasico 
Tmtura de ceboUa albarrana 
Jarabe de cinco raíces 

En moltes de les receptes recollides a Barcelona pertauyents al període 1936- 
1937, es comprova la fiscalització establerta per alguns dels comitks revolucioua- 
ris que actuareu en aqueU temps, organismes la motivació dels quals no comen- 
tarem ja que la seva justificacid es troba en el momeut polític en que foren fetes 
les receptes esmentades. 

El que sí volem fer constar és que el control que es mostra impres a les recep- 
tes rnitjauqant distintius sindicals o polítics és motivat, més que per un objectiu 
d'ordre sani tar i~  de control fannacolbgic dels medicaments prescrits, a un objec- 
tiu de control econbmic i polític. No és estrany comprovar que, de vegades, era 
necessari aaeditar a quin grup polític pertanyia el malalt o receptor dels medi- 
caments per a que el fannaceutic li dispeusés i cobrés, wbrament que, la majar 
part de vegades, no arribava a ser una realitat, tant pel resultat a d v e ~  de la gue- 

43 - Jordi, R.. Pasado y presente de la  receta mAdia. "ATHENA I(1977) 72,13:25 
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rra com pel desordre imperant. Aiib porta a que s'acumulessin quantitats impor- 
tants de receptes ais cakons de les farmacies, les quds havien de 'spensar-les 
obligadament. Un cop finalitzada la guerra aquestes receptes es Uenqaren ja que 
eren papers sense cap valor. 

Vistes les receptes estudiades pertanyents a aquest període, pot afirmar-se 
que durant aquest temps es troben per les oficines de farmacia barcelonines tant 
receptes prescrites per metge com vals-recepta posats en circulació pels diferents 
gmps de poder local que eixiran pel moment polític. D'altra banda, podem dir 
que algunes de les normes legals establertes pel control de la dispensació de 
medicaments no es complien, independentment de les circumstincies derivades 
del c o a c t e  i que, paral4elament al moment potitic que es vivia, no s'aprecia una 
acció coordinada de les autoritats sanitaries per regular I'anbmala situació con- 
seoükncia de I'estat oolític ane oressionava sobre el Govern de la Generalitat. . . 
Els vais-recepta que hem pogut aconseguir poden considerar-se, més que recep- . 
tes, documents accidentals mancats de tot control medic i comparables a simples 
comprovants de petició. 

Finalitzada la guerra civii, el posterior establiment del "Seguro Obligatorio 
de Enfermedad" a tot I'Estat Espanyol comporta I'aparició de receptes mkdiques 
especials per a l'atenció farmackutica dels assegurats que mostren gran varietat 
de formes, algunes d'elles condicionades pel fet de ser documents acreditatius 
per al cobrament del seu import. Aixb dóna Uoc a considerar que el seu estudi 
requerkia una extensió no prevista per nosaltres ]a que aquestes receptes i els 
plantejaments burocratics i massificats del "Seguro Obligatorio de Enfermedad", 
posteriorment nomenat "Seguridad Social", estan immersos en tota una pro- 
blematica molt específica i característica ja submergida en la totalitat d'una sani- 
tat política. 

L'últim quart del segle XX es distingeix per una variacib cabtica i burocrkti- 
ca de les receptes. 
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N o és el nostre propbsit donar una relació exhaustiva de manuscnts i tex- 
tos útils per coneixer l'evolució del medicament a Catalunya, pero si vol- 

ddem donar compte d'alguns testimonis clhssics i textos íttils peral conekement 
de la histbria de la farmacia catalana. 

Un testimoni ctassic és el conegut a Catalunya amb el títol fictici de 
"Receptan de Manresa", recopilació d'una skrir de fórmules en ús. Datat el 
1347, fuig del que podna fer-nos creure en I'existencia #una medicació estra- 
folana i supersticiosa. Aquest receptari, comentat per I'histonador de la medici- 
na Lluís Comenge (1), és un important testimoni manuscnt que mostra aspectes 
terapbutics de mitjan segle XIV, que tenen certa importancia ja que les fórmules 
provenen del receptan de I'apotecan Bernat Despujol del 1347. Aquest recepta- 
n consta de 266 i6rmules que ocupen els 45 folis primers i és un important docu- 
ment histbnc ja que en el foli 30 hi figuren les fórmules presentes a I'Infant 
Jaume, compte d'urgeii, peb metges mestre Gerau, de Girona; mestre R, de 
Berga; mestre Martí, de Vic; mestre Pau, de Tarrega, i mestre Cresques, aquest 
últim metge jueu del rei d'Aragó. 

Malgrat tot, si el "Receptan de Manresa" té la importancia de ser un docu- 
ment senós que ens mostra fórmules terapeutiques en ús a mitjan segle XIV, perh 
únicament vinculades a la relació metges-apotecan Bernat Despujol, no podem 
dir que la seva importancia sigui similar a la que tingueren altres documents 289 
manuscrits o impresos que es refereixen i afecten la totalitat de I'art d'apotecan, XII 
ja que aquest no passa de ser un receptan, o un Uibre, on s'auotaven les pres- 
cnpcions dels metges, les quals eren ateses per I'apotecari, com succela a cada 
apotecaria. 

De l'estudi fet per Comenge de les fórmules copiades en el receptari de l'a- 
potecan Bernat Despujol hem de dir que tan sois fins el foli núm. 5 es troben 
algunes prescnpcions on hi consta el nom del metge que les ordenava: mestre 
Traver, mestre Maymó o Meymó, Vidal, Jacme, junt amb els abans citats. 
Pricticament la totalitat de les prescnpcions porten indicat, com era usual, el 
nom del malalt, norma que pricticament es manté en les receptes presentades a 
les apotecanes fins a principi del segle XIX. 

Pel que fa al contingut de les fórmules copiades en el receptan que ens inte- 
ressa, i sempre segons la transcnpció de Comenge, les substhcies medicinals 
emprades es poden situar dins la Iínia terapeutica i classica del temps. Abunden, 
per tant, especies i productes, medicaments fidels a les fórmules deis antics grans 
mestres de la medicina, sense que quedin excloses aquelles substancies conside- 
rades com a medicinals pertanyents al regne animal i vegetal. Una característica 
de les fórmuies és que aquestes estan constituides per un gran nombre de 
substancies, Quant a les fórmules farmac&utiques corrents emprades per a l'ad- 
ministració dels medicaments, a grosso modo i prenent com a punt de referencia 

1 - Cnmcnge, L., Receptari de Manrcsa (segle XIV). (Barcelona. 1899) 72 pp. 
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les 266 fórmules anotades segons Comenge en el receptan de t'apotecari 
Despujol, les formes medicinals més freqüenbnent receptades es poden reunir en 
quatre grups, El primer, el m& nombrós superant el centenar, el formen les lava- 
tives, els xarops i els electuaris de diferent consistencia. El segon grup, una sei- 
xantena, esta formal per emplastres, saquets, colatures i epitimes, perb ja f s  
menys nombrós -24 %-. El tercer gnip el formen altres formes medicinals com 
s6n pocions, tauletes, ungüents, foments, opiates, etc. -15 %-. El quart grnp, prAc- 
ticament amb una sola unitat per forma, reuneix col.liris, vins medicinals, cata- 
plasmes, pólvores -6,s %-. Malgrat tot, hem de dir que les formes medicinals no 
identificades són, aprommadament, una trentena. El que si és evident, pero, és 
que tot i no havent fet un detallat estudi de cadascuna d'eUes no creiem que la 
seva identificació pugui fer variar massa les xifres donades. 

Dins d'aquesta Iínia de docnments que podem dir-ne particulars, citarem el 
wnegut a Catalunya com a "Tresor dels pobres" -segles XIIIKIV- de Pese 
Hispano, recopilació de fórmules poc serioses i supersticioses, de baix nivel1 (2). 

Un altre mauuscrit important és el "Receptari de Micer Johan", datat el 
1466, que ens mostra fórmules i composicions a les quals també la superstició i 
els absurds van unils a certes influLncies d'l-lipbcrates i Galé (3). 

Hem de citar també el conegut w m  "Receptari de Puigcerda", del segle XV, 
290 possiblement un receptari de butxaca, amb receptes prbpies per al tractament de - 
XII malalties (4). 

Com a baneja de medicaments poc seriosos amb altres de supersticiosos, 
perb amb alguns de possible utititat, podem citar els manuscrits de mestre Johan 
"Trotula", o "Trotula de Mestre Johan", que juntarnent amb "Flors del Tresor de 
Beutat" i "Speculum" ja es donaren a coneixer impresos per Miquel i Planas en 
el recull de textos catalans antin (5). 

La utilitat d'aquests manuscrits, i d'alhes que s'han trobat pero que s'han o 
no s'han donat a coneier, és evident per veure quina era realment la terapeuti- 
ca en 4s a I'hpoca a la que pertanyen. Podríem sumar fins l'infinit, com a docu- 
ments valuosos, els comptes de deutes de medicaments del segle XVIII, els 
receptaris de les apotecaries, els inventaris, tant pertanyents a testaments com a 
visites d'inspecció de les apotecaries, etc., perb, ho recalquem, no deixen de ser 
tots ells testimonis d'una medicació -sempre situats en el temps- seriosa i fruit de 
la prescripció medica. 

2 - BibliografiaMediral de Calalunya. Inv Ir. (Bnrcelona, 1918) 478pp, 311:312 i fambé Jordi, R., Tres 
textw niiosos de medicina popular "Circ.Ftca." (1970) 11,434:438. 

3 - Moline i Brases, E., Receplan de Micer Johan, 1466. (Barcelona, 1914) 55 pp. i (ambe Bibliagrafia 
Mcdiwl. ap.cit.; 230. 

4 .  Bibliog<alia Medical. op.ci1.; 359-360. 
5 - Id.; 229-230 i també Jordi, R., Tr6lola del Mestre Johan. "Uní-Fama" (1970) 1,2:8; Flors delTresar 

de Bcutat. "Uni-Fama" (1970) 3,150:158 i Spenilurn. "Uni-Famin" (1970) 11; 434438. 
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Un exemple del que portem dit ens bo ofereixen unes curtes relacions per- 
tanyents al darrer quart del segle XIV que, pel fet de donar-se dins de I'hospital 
de Santa Creu, creiem que s6n un clar testimoni. 

Algnns medicaments d'ús current a final del segle X N  
Les dades que a continuació oferim, a part la cunositat que pot representar 

conkixer alguns preus, ens permeten veure que el desenvolupament de I'exercici 
professional encara era confós en moltes ocasions. 

A Barcelona, I'any 1375, referits a I'hospital de Santa Creu (6), s'anoten els 
medicaments i preus següents, alguns subministrats per I'especier Pujol: 

2 lliures de pa de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 a  
1 Iliura de sucre rosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 o  
1 lliura de gingebre i pebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 a  
"argent vin per ubs de j inánt" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 
Es paga a Pujol, especier, per "polveres restrictives" . . . . . . . . .  6 o  
Un pegat fet per I'especier Pujo1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 o  
10 unces d'oli rosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 o  
4 Iliures de "tarunyat" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 o  
Vi de magrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 

291 Ferrar el mul d'una pota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 6 - 
Curar dos porcs i dos porques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 o  XII 
12 unces d'oli rosat i polvors de "murtra" . . . . . . . . . . . . . . .  2 o  3 6 
1 emplastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 o  
2 quarteres de sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 o  
1í2 llinre de polvors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6 
1 ungüent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 
sagnar un malalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6 
1 medicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 6 
1 axarop i altres coses, fetes per Pujol, especier . . . . . . . . . . . .  8 o  
Ipurga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S o  
laxarop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0  
"Item. custii una driacba lexitiva per ubs culum" . . . . . . . . . . .  4 o  

En aquesta refació se'ns mostra la cura que tenien dels animals dedicats als 
treballs propis de I'hospital, com eren els transports i les feines de I'hort. Veiem 
que sagnar un mul costava 6 diners. 

També a l'hospital de Santa Creu, 1'1 d'octubre de 1377 veiem que la me1 i 
l'hisop nsats com a medicaments costaven: 12 6, i es gastaven de "diacuns" i "gin- 
gebrada": 1 a  8 6 ,  aúticom d'ungüent dels apbstols: 1 a. El mateix any, I'especier 
confeccionava "It: una lliura de salsa ab safrá piehada", cobrant-ne 9 o. També 

- 
6 -  Roca, J.M., Lo breüol del Hospital de la Sta. Creu. "Anuario del Hospital de la Santa Cruz'' 

(Barcelona, 1921-1922) 5:92. 
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es pagaven 4 6, import de medicines, a "en Bernat harber", qui, a més, cobrava 
per rapar el cap a un malalt: 4 6. Una un$a de "catho1icon"costava 6 6, i el matek 
any es pagava a "Clotes meneschal" 5 a per ferrar i curar un mul. Es pagaven 3 
o per sal marina per "fer Uits a bacons". Un porc costava 8 a, comprant-lo a I'hos- 
pital. 

Cany 1378 es pagaven 18 6 per una unqa de "catboücon" i 3 o per una lava- 
tiva. Tornant als animals, veiem que "ltem: costaren medicines que fin al uyll del 
mni que bavig pr&s colp, viii. diners" i es paga 1 a per curar a tres "porceiis". 

El 1379 es cita a Puget "speciaire" i també a un tal Canyes, dels qui proce- 
dien alguns xarops, "rosada novelia" i "sucre candi". 

Veiem, a més, que 8 unces de gingebre verd costaven 10 o i 3 6. Un emplas- 
tre per a un bidrbpic: 5 o i 5 6; 2 unces de "catholicon" i suc de roses noves: 2 a i 
10 6. Es tornava a pagar "al menescal" per curar un mul que tenia "mal de peu": 
5 cr i 6 6. A més, a Puget, especier, se li pagava per "eandeles, crastüis, panses, 
suere e altres robes de  son obrador, qui foren peses, ops del spital en temps den 
Anthoni bellet": 9 0 i 3 6. El mul deuna continuar malalt ja que "costh entre fari. 
na dordi e sanigrech, per rabó del mul qui era destrempat": 1 o i 4 6; comptabi- 
litzant-se tambk "uuguent per lo mul": 8 S. 

Si üns aquí bem donat un molt breu resum de manuscnts tradicionals de la 
292 historia de la farmacia catalana, obligadament hem de passar ja a tractar -també - 
XII breument- dels textos impresos d'utilitat per als apotecans i que constitueixen un 

capítol important ja que la seva categona ja no 6s de caracter particular sinó que 
el seu kmbit 6s de carkcter general pera I'exercici de I'art dels apoteces. A més 
de ser llibres de consulta obligada alguns d'ells, amb caracter de famacopea, 
foren quelcom tan necessan per als apotecans com l'instnimental per a I'elaho- 
ració dels medicaments. 

Malauradament, sbn escassos els estudis fets que ens permetin coneixer els 
llibres que posselen els apotecaris catalans, únicament citarem algunes dades que 
creiem Útils. 

L'obra de Pere Benet Mateu, "Liber examen apothecanocum", és un text 
important i 6s considerar com el primer text genulnament per a apotecans escrit 
per un apotecan. Elmanuscnt, finaiitzat a Barcelona el 12 d'octubre de 1497, era 
publicat també a Barcelona el 1521 per un dels fills de Pere Benet Mateu, Pere 
(7). El text, dividit en 7 parts i escnt en Ilatí, tracta deis caracters dels medica- 
ments aue deu conkixer I'aootecari i de les normes ner a la seva elecció. oarla de , . 
les confeccions de galanga, codonys, etc. Tracta dels Canons d'Arnaldo, dels dife- 
rents electuaris, de la tnaga d'Andromac, electuari mitridat i de les ceres, resines, 
litargiri, trementina, vins i olis 

7 - Roldan Guerrero, R.,  Diccionario de autores farmacéuticos espa~oles. (Madcid. 1958) val. 3; 319 - 
Geipi, f., Ensayo biografico de Pedro Benedicto Matheo. (Barcelona, 1892) 22 pp; 7. 
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La "Theoria i practica de Boticarios", publicada i'any 1592 a Barcelona pel 
que fou frare de Montserrat, que després passi a Valladolid, Antoni Castell, és 
una altra obra d'interks ja que s'ha catalogat c o n  a una de les millors obres de la 
seva epoca. Estudia els medicaments d'ús intem i extern, parla de pesos i mesu- 
res, dóna fórmules, tracta de les interaccions de determinades substkncies en i'e- 
laboració de fórmules, de xarops, etc. i exposa la manera de constmir un refrige- 
rant pera i'aigua que ens mostra que tecniques d'aquest tipus usades a t'estran- 
ger eren wnegudes i aplicades a casa nostra (8). 

Lfbres en bibfoteques d'epotecaris catalaus 
De I'estndi de 30 inventaris d'apotecaries compresos entre els anys 136411796 

únicament 12 d'ells ens han proporcionat relacions de llibres propietat d'apote- 
caris que ens han permes comprovar que fins final del segle XVII els escrits de 
Mesué i Galé eren els més freqüents: 13 i 11, respectivament. 

Durant el penode cornprks entre final del segle XI1 i segle XVIII, Lemery 6s 
citat 8 vegades. En ordre decreixent, segueixen obres #Aman de Vilanova i les 
Concdrdies del Col4egi d'Apotecaris de Barcelona, citats en 6 ocasions (9); 
Mattiolo i Sylvius, 5 vegades cadascun d'aquests autors; Avicena, Brassavola, 
Dioswrides, Ruelljo i Matthaeus Silvhticus, 4 vegades cadascun; 14 altres autors 
s6n citats 3 vegades i 2 vegades ho són 16 autors. El grup més nombrós 6s el wns- 
tituit per 57 autors citats una sola vegada. 

Cal tenir present, perd, que en aquestes relacions existeixen una serie d'au- 
tors i noms de llibres que no han estat detenuinats, en nombre aproximat de 56, 
la qual cosa podria, cas de poder-los determinar, fer variar substhncialment les 
xifres anteriorment donades. 

D'altra banda, a mesura que avanca el temps, a partir del segle XIV, tenint 
en compte el lent pero progressiu creixement de les hihlioteques privades (lo), 
entenem que, situats en el segle XV, per exemple, 10 o 12 textos podien repre- 
sentar una biblioteca més rica en volums que en el XVIII. 

Ail poden citar a Pere Prats que tenia 55 textos propis de i'art durant el 
darrer quart del segle XVI i a Rafe1 Roca que en posseia 39. L'any 1760 es cita a 
Josep Campillo amb 29 llibres i a Joan Serdanyons, el 1788, amb 106 (11); dades 
aquestes que contrasten arnb Joan Arnau, apotecari, el qual el 1468 comprava 12 
Ilibres de medicina, entre ells un "Avicena", un "Gentil", un "Hipocrates", un 

8 - Per notes m45 actualiwades sobre aquest text, vegeu: Soml Esteva, X.- Suñt? Arbusd, J.M., 
Aprarimaciá a "Theorica i pratica de boticarios de Fra. Antoni CasteU" (Barcelona, 1592). 
"Gimbemat" (195'2) (**) XVIII, 101:118. 

9 - La Conebrdia era de tenencia obligada des del 1511. 
10- Batlle, C., Las bibliotecas de los ciudadanos de Barcelona en el siglo XV "Livre et lecture en 

Espagoe el en France sous I'ancien regime". Ed. A.B.PF [París, 1981): 16. 
11 - Moreu Rey, E., Sociologia del llibre a Barcelona al segle XVIII. La quanlitat @obres a les bibliote- 

ques pnniculan. Estudis histbria i dacumentals dels Arrius de Protocab, VIII. (Barcclona, 1980) 
370 pp t ind., 275:301; 276-278. 
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"Nicolau", un "Isaach", un "Constanti", de "Cibis et morbis", etc. al metge 
Bemat de Granollachs (12). 

Podnem dir que, malgrat les poques relacious obtingudes, factors com resta- 
tus social i la situació econbmica evidentment influirien decisivament en el nom- 
bre de llibres que es posseien. Els prestigiosos apotecaris Salvador, de bona situa- 
ció economica familiar, en la seva biblioteca tenien, aproximadament. uns 1200 
liibres. D'altra banda. cal dir Que referent al nombre dellibres d'autors esnauvots . , 
i estrangers, la proporció es d'un d'espanyol per cinc d'estrangers (13). També de 
l'estudi dels 12 inventaris citats podem dir que, malgrat la manca de relacions, de 
certa manca d'homogeneitat, etc., durant e¡segle X ~ I I  trobem6 apotecaris amb 
una mitja de 40 autors; el XVII, 3 amb una mitja de 21; 3 en el XVI, amb 24; 2 en 
el XV, amb 11 de mitja, i una apotecaria en el XIV amb 3. 

A la taula XXXK s'exposen elsllibres determinatsen aquest estudi per auys, 
autors i apotecaris propietaris dels mateixos. S'ha de tenir en compte, pero, que 
la relació menciona els textos segons són expressats en la documentació original, 
completant-ne alguns d'ells. 

Taula MXK 

Autor Titol 

Llorenq Bassa (1364) - (14) 
Amau de Vilanova Antidotarium 
Simon Geoouensis CIavis sanationis o Synonyrna rnedicinae 
Total: 2 

Bemat MarquíUes (1482) - (15) 
Aristbteles Breviarium practicae a capite usque ad 

plantam pedjs. 
Amau de Vilanova Antidotarium 
Avicena Liber 11 del Canon 
Galeno Colledor 
Guido de Chauliac De la pratique de Cymrgie- 

Liber VI1 Antidolari 
Messue Damascenis, juvenis Antidotarium medicamentorum 

wapositorurn sive Gravadin 

12 . B ~ t l l e  C., Las bibliotecas. op.ci1.; 22. 
13. lordi, R.- Bibliotecas de botica"os Caulanes. Aportaci6n para su estudio. "Circ.Ftca." XLll(1984) 

283. - . ~  
Sobrr. $~rdin)nni. rr.:cu tinihr I A  hibliolcia d i  I'aputrrui luln SciJans~nr un rr.mplc J: p.><- 
iibililils i d8ficuliaird c \ l ~d i  'DSr\tiCI~('''. IV (IV91) Y U 20 

14 ,\ I I  PH. Uol tianrisrh .ic hac,iiii,<a Titgrrimurn .icunJuin ;apibcsriurn ( 1 3 b l )  1 22 \ Im'cnlrri 
dc Lloren$ Basa. 

15 . Madure11 Marimón, J.M., Documenlos para lo historia de la imprenta y librería en Barcelona, 1474- 
1553. (Barcelona, 1955) 1013 pp; 23. 
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Autor 

Bemat Marquilles (1482) 
Meudon, Otto de 
Rhqes 
Ruggero Frugardi 
Saint Amand, Johannis 
Sivaiiius, Matthaeus 
Simon Genouensis 
Stephanos de Atenas 
Total: 13 

Joao GraneU (1525) - (16) 
Arnau de Vilanova 
CoI.legi apotecans de Barcelona 

Manliis del Bosco, lohannes J. 
Serapion Damasceno, Johannis 
Stephanos de Atenas 
Total: 5 

Pere Rossell(1.530) - (17) 
Bartholomeus Anglicus 
Coklegi apotecans de Barcelona 

Galeno 

Gerardo de Cremona 

Maniius del Bosco, lohannes Jacobus 
Messue Damascenis, juvenis 

Nicolaus Salernitanus 
Silvaticus, Matthaeus 
Simon Genouensis 
Total: 10 

Títol 

Macer floridus 
Antidotanum 
Practica chimrgiae 
Expositio super Antidotanum Nicolaum 
Liber Pandectarum mdicinae 
Clavis sanationis o Synonyma medicinae 
Comentanum super Nicolaum 

Antidotarium 
Concordie apothecanorum 15111 

Concordie 153SiConcordia 1587 
Luminarium Majus 
Agregator, o Practica, o Breviarium 
Comentanum super Nicolaum 

Proemium de De propietatibus rentm 
Concordie apotheca~io~m 15111 

Conmrdie 1535lConcordia 1587 
"un Galeno" 
De simplicium medicamentorum facultatibus 
De medicinaruin compositorum gradibus 

investigandi ? 
Luminarium Majus 
Antidotanum medicamentomm compositomm 

sive Gravadin 
Antidotanum 
Liber Pandectarum medicinae 
Clavis sanationis o Synonyma medicinae 

16 - A.H.P,B., Not. Ioan Iexoni Cmyelles. Buna Inventariomm 1519n539. Inventan de luan GraneU, 9 
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d'octubre 1525. 
17 - A.H.P.B., Not. Andreu Miquel Mir (major). Ig. 21. Plec d'escriptures 152311533, Inventar¡ de Pere 

ROSSCLI, 5 mano 1530. 
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Autor Títol 

Pere Prats (1583) - (18) 
Aristóteles Historia natural dels animals, trad. 

Theodorus Gaza 
Opera omnia 

Arnau de Vilanova Antidotarium 
Avicena Flos . Liber Canonis Avicenne 
Brassavola, Antonio Musa De medicamentis tam simplicis quam 

compositis 
De pirosis? 
Lisopos? 
Prochistis Unguentis 

Cordus, Valerius Dispensatonum sive pharmacomm 
conficiendorum ratio .. Dispensatorium 

Dessenius de Cronenburg, Bernardus De compositione medicamentomm 
Dioscorides, Pedacio Dioscórides 
Egina, Pablo de De plantis 
Gaddesden, John de Rosa medicinae 
Galeno Comentarios de Hipócrates sobre la naturaleza 

humana 
De Compositione medicamentoris per genera 
De facili parabilibus 

Laguna, Andrhs Diascondes comentado por Laguna 
Leonardo de Pesarro, Camilo Specuium lapidum 
Lusitanus, Amatus Curationum medicinalium 
Manliis del Bosco, Johannes Jacobus Luminarium Majus 
Mattioli, Piero Andrea Comentarios sobre Dioscondes 

Epistolarum medicinalium libre quinque ? 
Mercuriaí de Forli, Geronimo "Un Geronimo Mercurial" - 

Traciatum de compositione medicamentorum 
Messue Damascenis, juvenis Antidotarium medicamentomm compositontm 

sive Gravadin 
Cesura in auditorium ? 
Nabasquessi in Messuem ? 
Opera 

Myrepsus, Nicolas Dynameron 
Nicandro Theriaca 
Orsini Prosopopeya annalium 
Palmireno, Lorenzo Vocabulafi de medidas y de monedas 

18 - Jardi, R., Relaciones de los boticarias catalanes con las instituciones centrales. Za ed. (La Bisbal, 
1975) 501 pp; 120-121. 



Autor 

Pere Prats (1583) 
Perez, Lorenzo 
Praeposito, Nicolas 
Rueltio, Ioanne 

Serapion Damasceno, Jobannis 
Sdvaticus, Matthaeus 
Sylvius, Jacques Dubois o 

Teofrasto 
Vigo, Juan de 
Total: 42 

Miquel Padrola (1655) - (19) 
Col4egi apotecaris de Barcelona 

Dioscorides, Pedacio 
Laguna, Andrks 
Mattioli, Piero Andrea 
Nicolaus Salemitanus 
Rolando de Panna 
Sylvius, Jacques Dubois, o 
Vigo, Juan de 
Total: 8 

Josep Fontsna (1668) - (20) 
Clusius, Carolus 
Col4egi apotecaris de Barcelona 

Cordus, Valenus 

Delechamp, Jacques 
Famacopea 
Fuente Pierola, Gerónimo de la 

Galeno 
Mondimo d' Luvi 

Tratado de Theriaca 
Dispensarkm ad aromatarius 
Pedanii Dioscoridis Anazarbei, de Medica 

Materia libn sex, Ioanne .... 
Agregator, o Practica, o Brevianum 
Liber Pandectamm medicinae 
De medicamentum s'iplicium praeparatione 

delectu, mistionis modo 
Methodis medicamenta componenda 
Mesu& (versió de Sylvius) 
Historis Plantamm 
Opera 

Conwrdie apothecanomm 15111 Concordie 
1535lConcordia 1587 

Dioscórides 
Dioscondes comentado por Laguna 
Comentarios sobre Dioscondes 
Antidotarium 
Chiiurgia 
Mesul: (versió de Sylvius) 
Opera 

Rariorum plantamm historia 
Concordie apothecanorum 15111 Concordie 

15351Concordia 1587 
Dispensatorium sive phannacomm 

conficiendorum ratio .... Dispensatonum 
Historia generalis plantarum 
Pharmacopoeia valentianensis 
Tyrocinio phannacopoeo, methodo medico y 

chimico 
De facultatibus aiimentis 
Johanes Mesue Comentarios de 

19 - Capla del inventa" que prengue lo Dr. Viccns Vinyals, reaor de Vilasar, dels bens de M' Miquel 
Padrola, V apoteca". 28 gener 1655. "Farmheia" mana-abril 1929, núm. 1211122; 2254. 

20 - A.H.PB.. Nol. Perc Martir Llunell, Ig. N, lib. 15, Capit. Matnm. 166611669. Inventan de Josep 
Fontana, 2 desembre 1668. 
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Autor 

Josep Fontana (1668) 
Oviedo, Luis de 

Reyna, Francisco de la 
Ruellio, loame 

Sylvius, Jacques Dubois o 
Teofrasto 
Virgilio, Marcelo 
Total: 14 

Rafe1 Roca (1696) - (21) 
Averroes 
Avicena 
Beguin, Jean 
Co1,legi apotecaris de Barcelona 

Columela 
298 Dioscorides, Pedacio 

Egina, Pablo de 
Galeno 

Gerardo de Cremona 
Gordon, Bemard 
Lemery, Nicolas 
Lusitanus, Amatus 
Matthaeus Fenario de Gradibus, 

Johannes 
Messue Damascenis 
Messue Damascenis, juvenis 

Mondino d' Luzzi 
Montan, Juan Bautista 
Oribasium 

Tftol 

Méthodo de la recolección y reposic. de las 
medie. y de su correción .. 

Libro de Albeitena 
Pedanii Dioscoridis Anazarbei, de Medica 

Materia libri sex, Ioame .... 
Methodis medicamenta componenda 
Historis Plantamm 
Dioscórides (comentat per) 

Liber Universalis de medicina o Calliget 
Liber Canonis Avicenne 
Thyrocinium Chimicum 
Concordie apothecariomm 15111 Concordie 

15351Concordia 1587 
Tractatus de re rustica 
Dioscórides 
Opera 
Collector 
Comentarios 
De Compositione medicamentoris per genera 
De compositione medicamentorum secundum 

locum 
De epidemias 
Antigua tegni Galeni ? 
Lilium medicinae 
Cours de Chymie 
Index Dioscorides 

Tabula Consiliana ? 
Messue (De Medica) 
"Un Damasceno" 
Antidotarium medicamentomm compositorum 

sive Gravadin 
Joannis Mesue 
Johanes Mesue Comentarios de 
"Un Montan" 
"Un Euporista" 

21 - A.H.PB., Not. Josep Salvador Masdeu. Llibre d'Invcnlarií i encanls. Invenlan de Ilafcl Roca, 24 
octubre 1696. 



Autor 

hie l  Roca (1696) 
Platearius, Matthaeus 
Plinio, Cayo 
Porta, Giambattista della 
Ruel, Jean 
Silvaticus, Matthaeus 
Total: 29 

Alos, Ioannis 

Baume, Antonio 
Castells, Fra Antoni 
Charas, Moise 
Col.legi apotecans de Barcelona 

Farmacopea 

Fuente Pierola, Gerónkno de la 

FuUer, 'iñomas 
Jüngken, Johann Helfrich 
Laguna, Andrks 
Lemery, Nicolas 
Loeches, Juan de 

Mattioli, Piero Andrea 
Messue Damascenis, juvenis 
Monardes, Nicolas 
Mynschit, Adriano 

Palacios, Felix 
Quercetanus, Joseph Duchesne 
Renou (Renodeo), Jean de 

Schrodero, Johannis 
Total: 22 

Liber de shplici medicina o Circa instans 
Historia naturalis 
"Un phytognomonitia" 
De natura stirpium 
Liber Pandectarum medicinae 

Arboiayre? 
Pharmacopea Cathalana sive antidotharium 

barcinonense 
Manual de quimica 
Theoria y practica de boticarios 
Pharmacopea royale galenique et chymique 
Concordie a p o t h e c ~ o ~ m  15111 Concordie 

153S/Concordia 1587 
Pharmacopoea Batheana 
Pharmacopoeia valentianensis 299 - 
'Qrocinio pharmacopoeo, methodo mediw y X(I 

chunico 
Phannacopoeia extemporanea 
Lexicon chymico pharmaceuticum 
Dioscorides comentado por Laguna 
Cours de Chymie 
~ r w i n i u m  phannaceuticum teorico-practicum 

galeno-chimicum ... 
Comentarios sobre Dioscondes 
Canon 
Historia medicinalis 
Thessaunis et armamentarium 

medico-chymicum 
Palestra farmaceutica chimieo-galénica 
Pharmacopoea dogmaticorum restituta, .. 
Dispensatorium medicum, continens 

Institutionum pharmaceutica m... 
Pharmacopeia Medico-chymicae ..... 

22 - A.H.P.B., Not. Juan Francisco Casals. Libro P de Invenlarios 173011138. Inventario de Caielano 
Tagell i Pi, 12 mayo 1735. 
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Autor Titol 

Benet Mollar (1745) - (23) 
Beguin, lean Thyrocinium Chimicum 
Boetius de Bood, Anselm Historia Gemmarum et lapidarum 
Dessenius de Cronenburg, Bernardus De compositione medicamentomm 
Farmacopea Pharmacopoea Batheana 
Fuller, Thomas Pharmacopoeia extemporanea 
Lemery, Nicolas Cours de Chymie 
Messue Damascenis, juvenis Canonis Universali Messue 
Mynschit, Adriano Thessaums et armamentanum 

medico-chymicum 
Orschal, Johan Christian Obsemations metallurgiques 
Ruel, Jean De natura s i i i u m  
Teofrasto Las causas de las plantas 
Zwelfferi, Joannis Pharmacopoeia Regia 
Total: 12 

Fmncese Pau i Beriran (1772) - (24) 
Charas, MoIse Pharmacopea royale galenique et chymique 

3M) Crollio, Oswaldo Basilica chimica, conimens propia labomm - experientia confirmata ? 
'11 Dioscorides, Pedacio Dioscórides 

Famacopea Pharmacopoea Parisiensis 
Jackson, J Enchiridion medicum practicum 
Lemery, Nicolas Coun de Chymie 

Phannacopée universelle .... 
Mattioli, Piero Andrea Comentarios sobre Dioscorides 
Messue Damascenis Messue (De Media) 
Oddi, Marci Theriaca et mitridati compositioni 
Schrodero, Johannis Pharmacopeia Medico-chymicae ..... 
Tessari, Ludovicus ? Materia medica contracta? 
Torres Tratado de peste 
Total: 13 

Hospital de Santa Creu (17%) - (25) 
Barnades, Miquel Principios de Botánica 
Baumé, Antoine Elements de Pharmacie théorique etpratique 
Baume, Antonio Manual de quimka 
Boherhaave, Hermann Elementa c h i i a e  
- 
23 - A.H.P.B., Nat. Pedro Antonio Llosas Oms. Inventanos 17301174ó. ig. 2. l~ventartode Benito Mollar, 

19iiinio 1745 -. - 
24 - Jordi, R., Para una genealogía de boticanos catalanes. Los Benran y los Pau, boticarios barcelone- 

ses. 12 junio 1772. "Bo1.IntCiriFtca." (1976) 76,35:50. 
25 - Jordi, R., La botica del Hospital de Santa C m  de Barcelona. Inventario 17%. "Bol.Inf,Circ.Ftca." 

89,57:70,62-68. 
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Autor 

Hospiíai de Santa Creu (1796) 
Cariheuser, Johann Friedrich 
Claras, Moise 
Cramer, Juan Andrks 
Farmacopea 

Fuller, Thomas 
Geoffroy, Esteban 

Haller, AIberi von 
Jabir ibn Hayyan (Geber) 
Jüngken, Johann Helfrich 
Lemery, Nicolas 

Linne, Carl von 
Macquer, Pierre Joseph 

Muschenbroek, Pieter van 
Mussitani, Caroli 

Nollet. Jean Antoine 

Pott, Juan Enrique 
Schrodero, Johannis 
Sobrino 
Tessari, Ludovicus ? 
Tournefort, Joseph Pitton de 

Wallerius, Johan Gottschalk 
Zwelffen. Joannis 

Títol 

Pharmacologia theoretico - practica ... 
Phannacopea royale galenique et chymique 
Elementa artis docimasticae 
Pharmawpoea Batheana 
Pharmacopoea Parisiensis 
Pharmacopoeia Matritense 
Pharmacopoeia valentianensis 
Pharmacopoeia extemporanea 
Tractatus de materia rnedica sive de 

medicamentomm siinplicium, ..... ? 
Enumeratio s i i i u m  helveticarum 
De investigatione perfectiones matallorum .... 
Lexicon chymico pharmaceuticum 
Cours de Chymie 
Pharmacopée universetie .... 
Traiti Universel des drogues simples 
hat is is  sciencia 
Dictionnaire de chymie 
Elementis chymica practica 
Fisica 
Mantissa ad thesaumm et armamentanum 

medico-chymicum Adnany Mynsicht 
Essai sur I'electricitb des corps 
Lettres sur I'electricité 
Recherches sur les causes pariiculieres des 

phenomenes electriques 
Obsewationes et animadversiones chymicae ? 
Pharmacopeia Medico-chymicae ..... 
Diccionario de 
Materia rnedica contracta? 
Institutiones rei herbanae 
Tabla botánica 
Mineralogia eUer minelnket ... ? 
Appendix ad Animadversiones in 

Pharmacopoeiam Augustanam ...... 
Pharmacopoeia Regia 
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Les Concbrdies catalanes enftont les Famacopees 
Capítol a part mereixen a Catalunya les conegudes com a Concbrdies, o 

Farmawpees catalanes, no tan sols pel que signifiquen com a textos que ens 
assenyalen les medicacions en ús, sinó pel seu paper de codis acceptats a tota 
Catalunya, obligant-se als apotecaris a respectar les seves normes a I'hora de con- 
feccionar els medicaments. El seu contingut terapeutic, acceptat tamb6 pels met- 
ges, confirma la seva importancia per a l'art dels apotecaris a Catalunya. 

D'aquestes Concbrdies se'n publicaren tres edicions, que fins avui coneixem: 
la de 1511, la de 1535 i la de 1587. Entre elles existeken algunes diferencies de 
contingut, wsa comprensible en un periode de 75 anys que compren des de la pri- 
mera de 1511 a la tercera de 1587 (26). 

Cestudi que s'ha fet d'aquestes Concbrdies (27) ens mostra la importancia 
que van tenir per a la farmacia catalana, fins i'extrem que a final del segle XVIII 
la Concordia de 1587 encara es mantindria com a obligatoria a Catalunya (28). 

Les concbrdies no eren codis morts i invariables. Quan el 30 de novembre de 
1534 els apotecaris barcelonins acordaven reimprimir la Concordia de 1511 
-Concordia que queda ja impresa el 22 de setembre de 1535 i considerada pel 
Col4egi com a receptari- aquesta era de tenencia obligatoria no tan sols per als 
col~legiats sinó també per a tot fadn que volgués pujar a examen, a un preu de 
cost de 6 sous, si 6s queja no el tenien. El 15 d'octubre de 1536, ates que els met- 

302 - ges receptaven els "pdvis de Gemmis sioe espeabus", composició que ni els apo- 
XII tecaris conewen i no figurava en la Concb-ia, s'acordava demanar el criteri dels 

metges i apuntar la fórmula a la Concordia (29). 
Un altre fet a tenir en compte 6s que el 17 d'octubre de 1535 es reunia el 

col4egi perqu* els metges es queixaven, segons els apotecaris, que els pesos que 
usaven eren diferents, ja que si per a uns una unca tenia 9 dracmes, per als altres 
en tenia 12. Aquest fet motiva que s'unifiquessin els pesos, comunican1 als met- 
ges la decisió que fou molt celebrada (30). Aquest concepte, pero, no arribaria a 
temps d'especificar-se a la Concordia perque, com hem dit, aquesta queda impre- 
sa el dia 22 de setembre. 

Anys després, el 18 de julio1 de 1550, els cbnsols Miquel Gfont i Joan 
Dalmau encanegaren a Me Roses, estamper, 250 Condrdies a tenir per tot el 
mes d'octubre, a un cost de 30 £, inclbs el preu del paper a carrec de l'estamper 
(31), fet que, per cert, temps després, el 26 de mar$ de 1552, motivaria que es 

26- Suñ6 Arbus*, J.M., Las Concordias de Bai~elooa del siglo XVI. Discurs d'ingrks a la Reial 
Acadfmia de Farmacia de Barcelona. 17.3.1977, 98 pp. 
La pnmcra edició de la "Conmniie Apolhicariorrim Barehinonc", de 1511, ha esta1 csiudiada i Ira- 
duida al catala per Montserral Duch Torner (vegeu: Duch Torner, M., Aproximació a "Concordie 
Apothiearionim Barchina~e". Baichione MDXI. Fac. F a n .  Barc. (tesi doeloral) mecanograt in& d. 
(Barcelona, 1992). 

27 - Su36 Arbuira, J.M., ap. cit., notes. 
28 - Vegeu annexos X i XXII. 
29 - S'imprimeWen 24 llibrcs a earrec del Col.logi i es venen a cada apoteeaii a 3 o t'enemplar. 

lueeeu: At. Bare.. Llibre de la Madakna: f 22.28 v. 34). . " 
30 - Sacarda: 1 iliura = 12 unces I 1 unya = 9 drdcmes 
31 - Al. Barc., Llibre de la Msdsiena; f.91. 



digués en el Col.legi que amb aquestes 250 Concbrdies "en tcnien fins el dia del 
judici final" (32), la qual cosa sembla mostrarnos que va haver-hi una reedició de 
250 exemplars de la Concordia de 1535, ignorant si mostrava alguna vanació ja 
que no sabem si n'existeix algun exemplar. 

La intervencid i consell dels metges era un fet pales. Aixb se'ns toma a mos- 
trar quan el 9 de setembre de 1572, existint preocupacid per actualitzar la 
Concbrdia anterior, en la reunió del consell general de i'esmentat dia (33) el cbn- 
sol Alfonso donava compte que s'havien entrega1 algunes Concbrdies als metges 
per tal que miressin i corregissin el que fos menester (34). 

Un altre text important per a Catalunya 6s la "Pharmacopea Cathalana sive 
antidotarium barcinonense" feta el 1686 per Joan Alos, protomedic del 
Principal, que substituiria, en part, I'exhaurida Farmawpea del Col,legi del 1587 
com a text obligat per als apotecaris de fora de Barcelona. Aquesta guarda una 
apreciable fidelitat amb la Concbrdia de 1587 en m b  d'un 50 % de fórmules (39, 
mostrant-se com una famacopea no massa avanqada en el seu contingut. 

Hem de tenir present que I'any 1739 s'havia imprks a Madrid la 
"Pharmacopoeia matritensis" que, per decret del Protomedicat, havia de ser 
usada i wmplida en totes les províncies i regnes subjectes a la seva autoritat. 
D'ambit general, pero evidentment centralista i a benefici del Col4egi 
d'Apotecaris de Madrid, assolia una segona edició revisada el 1762. 303 

El 1794 apareix la primera edició de la "Pharmacopea Hispana" en la que hi - 
ha gran nombre de productes quúnics, especialment mercurials i antimonials, XII 
sent, de fet, la tercera edició de la madrilenya que millora la de 1762. Fou reim- 
presa el 1797 amb un capítol de més i amb modificacions a 12 capítols. 

El 1803 la Junta Superior Governativa de Farmacia publica una tercera edi- 
ció de la "Pharmacopea Hispana", la quarta edició de la "Pharmacopoea" 6s del 
1817, ordenant-se 44 capitols de manera diferent, publicant-se la 5a edició, o 
"Pharmacopea Espafiola", el 1865, la 6, el 1884, la 7, el 1905, la 8, el 1930 i la 9, 
el 1954. 

És evident que, centralisme a part, les successives edicions de les farmacope- 
es, ja matritenses, ja espanyoles, mostraven modificacions en el seu contingut. 
Sense entrar en ei seu estudi cntic, es pot dir que recuilen noves adquisicions i 
eliminen fórmules i materials arraconats per I'ús quotidia. Perb en relació a les 
concordies catalanes, hem de valorar que els apotecaris catalans no acceptaren 
de bon grat aquelles farmacopees imposades pel Protomedicat o per la Junta 
Superior Governativa de Farmacia, ja que el control de les apotecanes i deis ex&- 
mens seguia estant en mans deis col.legis, la qual cosa ens fa veure que i'última 
concbrdia catalana, la de 1587, estava antiquada en relació a les espanyoles. 

32 - Id.; l. 95 v. 
33 - Id.; f. 2%. 
34 - Els metgcs conteslaren que ja les tenien mirades i que si el Col.legi tenia algun dubtcells I'aelaririen. 

Els apotecaris deien que, pcl que feia al seu ari, ells no en tcnien cap. 
35 - Parellada Feliu, J., Ducs lannacopees barcclonines (1587 i 1686). l Con@ Hist. de la Med. Cat. 

(Hospitalel de Llobregat, 1971) vol. 1,467 pp., ?49:362; 355. 



AIguns testimonis escrils importanaper a la historia de la terapearica i 
de la farmacia catalana 

Es pot admetre, perb, malgrat la manca d'estudis comparatius, que la serio- 
sitat artesana i professional dels apotecaris catalans del segle XVIII, controlada 
i obligada pel seu col.legi, exigia nous coneixements que havien d'assolir mit- 
janqant altres textos per tal de suplir les deficikncies i manca d'actualització de 
I'última Concordia. 

Així i tot, després d'admetre aquesta hipotesi, que n'obra una de treball, s'ha 
de considerar que un apotecan, Josep Antoni SavaU, el 1788 -havien transcorre- 
gut 200 anys des de I'aparició de la Concordia de 1587- publicava un "Discurso 
sobre la necesidad de una fanacopea nueva en la ciudad de Barcelona y 
Principado de Cataluña" (36). 

Neeessitat d'una nova faraseopea per a Catalunya 
Els raonaments de Savall en el seu "Discurso" ens mostren que aquest coneix 

les obres deis apotecaris i químics estrangers, la qual cosa li permet exposar les 
diferkncies existents entre les fomulacions de formula& i de farmacopees i el 
pe judici que tal fet significava a I'hora de la prescripció medica, ja que el metge 
no podia preveure els efectes d'un medicament amb igual denominació perb que 
mostrava diferents dosis de principis actius segons I'autor que havia seguit I'apo- 
tecari. 

304 - D'altra banda, recordant Savall els avanpments de la medicina, cimrgia, 

XII historia natural, química, física i botanica, mantenia que la f anawpea  catalana 
i la d'Alós no els podia recollir, malgrat que I'experiencia havia demostrat la uti- 
litat de molts dels esmentats progressos. 

Savall resumeix els seus raonaments significant el p e f i  i la confusió que els 
fets denunciats podien representar per a la salut pública i, per tant, la imperiosa 
necessitat que, per seguir a les més cultes nacions europees, es confeccionés una 
famacopea clara, metbdica i que reunís els coneixements modems. 

Evidentment, aquesta denúncia pública feta per Savall havia de molestar al 
Col4egi per haver-la fet un apotecari del matek. Així, el desembre del mateix 
any, i, cunosament, imprEs a Manresa, es publicava la contestació del Col.legi 
d'Apotecaris (37). 

Aquesta contestació, també pública, no 6s agressiva, mks aviat resum una jus- 
tificació enfront de I'escrit de Savall. No s'hi aprecia el nom deis wnsols 
col.legials i tan sols cal ressaltar que el Col4egi manifesta que tot i havent-se 
publicat alguns textos dnrant I'kpoca en que es publid la Famacopea d'Alós, no 

- 
36 - Savall, J.A., Disnirso sobre h necesidad de una famacopea nueva en la ciudad de Barcelona y 

Principado de Cataluña. (Barcelona. 1788) 8 + 27 pp. 
L'intorbs per la minena mostrat per Sdvall el vam posar en evidencia en: Jordi. R.. Jos6 Antonio 
Savall, boticano, y la química aplicada a la minena en 1812. Bol.Lnf.Ciic.Ftca. (1976) 74; 3957, no 
sent aquest lrebail mencionar per Roldan y Guerrero. 

37 . Anoloeia wn oue el Colegio de Boticar¡os de la Ciudad de Barcelona vindica su honor ultraiado r>or . " - . . 
atgunasexpresiones contenidasen el Discursoqueacabade salir al públiw sobre la oecesidadde una 
famacopea nueva en la Ciudad de Barcelona y Principado de Cataluna. (Manresa, 1788) 18 pp. 
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es recolliren nocions expressadesen ella no per desidia sinó perno considerar-les 
útils, per ser pnc clares i metbdiques i, sobre tot, perque els metges del Principat 
no les haguessin acceptat en uns moments en que la química, sortint del "inson- 
dable pielago de ideas quiméricas y absurdas, presentaba un rostro mas brillante 
viendose Ubre en algun modo de las opacas sombras que la oscurecian" (38). 

No obstant aixb, es continua dient que la idea no s'abandonaria i queja el 
1722 cinc apotecaris, 4 d'ells docton, membres benemhrits del Col.legi, havien 
proposat fer una farmacopea i recollir els avagos de la química gracies a Stahl, 
Hoffman, Boerhaave i altres, avanqos que indicaven una felic revolució en el sis- 
tema curatiu. Es diu, perb, que "un fatal accidente privó al Colegio de la satis- 
faccion de verla concluida" (39) i que si bé es volia portar a t e m e  el redactat 
d'una nova farmacopea, també es va suspendre "por un dichoso acaso" perque 
quan snrtís fos mes perfecta. Aquests fets no es concreten i és evident que amb 
raons tan ambigües poc airós queda el Col4egi malgrat les justificacions, perb és 
cert el que expliquen dels esforqos esmerqats per assolir de la Cort un ensenya- 
ment públic de farmacia i també una nnva farmacopea el 1763 i el 1767, conjun- 
tament amb una total reestructuració dels estudis de farmacia. 

Tarifes i pefitoris 
Si la confecció de medicaments estava sotmesa a determinades normes, no és 

menys cert que per ser el medicament un article comercialitzable sobre el qual 
I'apotecari, pel fet de sotmetre'l a manipulació, hi tenia un benefici, aquest bene- 
fici estava regulat pels propis col*legis, mitjanqant les tarifes d'obligada obedihn- 
cia, per tal d'evitar discordAncies sospitoses als qui adquirien els medicaments. 

A Catalunya pndem citar en primer lloc la tarifa de 1588, manuscrit original 
que ignorem si es publica (40), que era d'obligat complment a Barcelona. 

Les tarifes s'actualitzaven dins de penodes més o menys espaiats, per bé que 
les oscil~lacions dels preus no eren massa imponants en el transcurs del temps. 

Una altra tarifa que conekem publicada pel Col4egi dlApotecaris de 
Barcelona va ser-ho després de I'any 1702 (41). El mateix any, Fraucesc Sanpera 
en publicava una d'obligatbria per al Principat i Comtats de Cerdanya, aplicable 
ats anys 1702,1703 i 1704. El 1752 era Tomas Clarasó i Vilar, també protomhdic, 
qni publicava la seva. En aquesta última, i per una inscripció manuscrita que 
figura a I'últim full, se'ns reafirma l'obligatorietat de tenir-la i complir-la. 

Pere Güell, protomedic, el 1774 també publicava una tarifa, d'ambit nomb 
peral Principat, així com ho feia Gaspar Balaguer I'any 1795. 

38 - Id.; Y. 
39 - l o .  i n  -. .-., .". 
40 - Jordi, R., La Tarifa del Colegia de Boticarios de Baicclona. Año 1588. "Circ.Ftea." XL (1983) 276, 

313:325 i 2?i,4m430. 
41 - Tariffa e no" redres, cn los preus de las medicines, tant simples. com Compastes segons lo us aniic, 

y modern, Feta per los Consols i Col.legi d'Apothccañs de Barcelona. (Barcelona, 1702?) 35 pp. 



Alguns testimonis escrits imporranrs per a la historia de la ferap>utica i 
de la famdcia catalana 

Altres tipus de tarifes ja pertanyents al segle XIX són les de 1842 i 1846 que, 
aprovades pel "Colegio de Boticarios de Barcelona", e1.26 de novembre la sego- 
na, no les wneixem impreses. Trobem les de 1862 (42), 1878 (43) i 1895 (44), pro- 
liferant ja les tanfes en el segle XX. 

Petitoiis 
No menys importants són els petitoris que obligaven en determinades cir- 

cumstancies a unes existkncies mínimes determinades de medicaments, sent 
aquests d'ambit hospitalari, municipal, nacional, etc. 

Com exemples, podem citar el petitori pertanyent a L'Hospital de Santa Creu 
de Barcelona (49, sent la primera edició del 1742. El 1831 la Junta Superior 
Governativa de Farmacia publica un petiton d'aplicació a tots els farmackutics 
(46) i el 1905 es publica un petitori amb caracter i kmbit per a tot Espanya (47), 
el qual porlava anuex una tarifa. 

Evideutment, tant les farmacopees com les tarifes i petitoris ens poden servir 
per tenir una idea aproximada de la terapeutica de cada epoca, perb, pel que fa 
a Catalunya, manqueu estudis comparatius en aquest sentit per poder veure I'e- 
volució del medicament. 

306 
Terapbutiea Aproximacio al seu estudi - Una aproximació a la terapkutica ventablement emprada a Catalunya nomes n1 podem intuir-la procediut a un estudi de les farmacopees catalanes i tarifes, tant 
col4egials com del protomedic, perb creiem que fora molt millor procedir a una 
aproximació d'estudi prenent w m  a documents bhsics els inventaris que conei- 
xem i la tarifa del Col4egi d'Apotecaris del 1588, que entrava en vigor aquest any 
i, per tant, era actuatitzada. Aquesta documentació ens permetria, tabulant series 
de medicaments, obtenir una visió forca aproximada. 

Malauradameut no existeixen estudis fets en aquest sentit. Únicament, i a tito1 
iníormatiu, donem en els annexos XXVI i XXVII una mostra d'un estudi realit- 
zat (48). 

42. Tarifa Condi~ional adaptada por los farmac6utiws de Barcelona para la valoiaci6n de los medica- 
mentos prescritas con receta. (Barcelona, 1862) 15 pp. 

43. Tarifa para medicamentos aprobada por el Colegio de Farmaceuticos de Barcelona. (Bareebna, 
1878) 120 pp. 

44 - Aoendice a la Tarifa famiaceutica Domiciliaria de Barcelona oresenlado oor el Ilustre Cole~io de 
farmac6utkos al Excmo. Ayunmienlo y aprobado por Csle en consistorio de 20 de Diciembre de 
1894. (Barcclana. 1895) 19 pp. 

45 - Synapsis formlilarum mediw-chirurgicanim. (Barcelona, 1749) 118 pp. 
Cal tenir en compte un posterior estudi, Vegeu: Suñ6 Arbusa, J.M., Un formulari d'hospital barce- 
Ion& del sede XVi1. El "Particulares Medicamento~m" de I'hnipitai de la SantaCreu de i'apotc- 
can Joan ~ L q u a l  Liobet. Discurso inaugural Real Aead. Farm. d e ~ a r c .  (19C.3). 58 pp. 

46 - Petilono al que deben sujetarse tados las farmacéuticas del reino cn el arregla y surtido de medici- 
nas y demas cfeeos de SUS boticas y regias que han de observarse en las visitas generales y panicu- 
(ares de tales oficinas. (Madrid, 1831) 25 pp. 

47 - Petitn"o y 'Tarifa farmacéuticas oficiales. (Madrid, 1905) 55 pp. 
48 - Jordi, R., Un estudia comparslivo de medicamentos. Periodo 136411846. "Circ. Ftca." LI (1993) 317, 

1356. 



CRITERI GENERAL SOBRE 
L'ESTAT DE LES APOTECARIES 

DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA 
(1592 - 1774) 
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P er tenir una idea general de i'estat de les apotecanes del Pnncipat, en la 
taula XL, agnipades per comarques, figuren les diferents locatitats, les 

apotecanes de les quds ens consta que alguna vegada foren visitades pel tinent 
del prntomeidic o pefs seus delegats. 

A la taula XL es pot apreciar l'estat de les apotecaries durant els anys que 
s'indiquen, expressant-ho en percentatge i segons les rutes d'inspecció que hem 
estudiat. 

Cal tenir en compte, perb, que antenors estudis ens han servit de base per 
obtenir aquestes xifres aproximatives (1). Existeixen comarques a les que Única- 
ment s'han pogut registrar una o dues visites d'inspecció de les 10 que hem estu- 
diat. Pel que fa a les tocalitats de les zones de les que tenim menys documentaci6 
senada podem pensar que existeix documentació que encara no ha estat trobada. 
D'altra banda, hem de tenir en wmpte que manquen estudis econbmics comar- 
c a l ~  que ens podnen oferir, o al menys intuir, alguns dels mntius que ignorem. 
Trobem buits importants a les comarques d'osona, Pallars Sob'uil, Alt Urgell, 
Pallars Jussa, VaU #Aran, Bages, Bergueda, Ganaf, Baix Llobregat, etc. 

Taula XL 

Total d' apotecanes visitades i inspeccionades, segons les nostres dades: 1214 

ben mal S'ignora Total % ben 
A- proveides Tancades el seu estat apot. proveides Ruta - 
1592 41 9 1 O 51 80 % 1 
1594 14 25 3 O 42 33 % 2 
1595 37 25 1 O 63 58 % 3 
1609 10 29 O 1 40 25 % 4 
1621 141 29 O 2 172 83 % 5 
1624 122 63 2 1 188 64 % 6 
1674 183 5 O 1 189 96 % 7 
1710 153 22 7 O 182 84% 8 
1719 65 66 7 3 141 87 % 9 
I n 4  82 69 2 1 154 53 % 10 

Predomini d'apotecaris catalans 
És una dada significativa que durant la segona meitat del segle XVIII la 

major part dels fadnns apotecaris que obtenien títol pel Protomedicat eren natu- 
r a l ~  de terres catalanes. 

A la taula XLI figuren, separats per anys, el nombre de titulats durant el 
penode juny 17681maig 1799, els quals quedaren enregistrats en el "Libro del 
Protomédico", desglossant-se desprbs per Uocs de naixement. 

309 - 
XIII 

1 - Jordi, R., Relaciones: 453-W 



Criteri general sobre I'estat de les apotecaries del principat de Catalunya 
(1592 - 1774) 

Taula XLI 

Total de fadrins que obtingueren títol segons consta en el Llibre del protomedicat 
176811799 

Apotecaris 
Anys titulats Anys - - 

1768 01 1785 
1769 20 1786 
1770 19 1787 
1771 27 
1772 21 

1788 

1773 24 
1789 

1774 21 
1790 

1775 ? 1791 

1776 22 1792 

1777 14 1793 

1778 14 1794 
1779 09 1795 

310 - 1780 19 1796 
XII 1781 22 1797 

1782 20 1798 
1783 18 1799 
1784 18 Total: 616 

Fadnns naturals de: Saragossa 2 
Alacant 1 
Santander 1 
Múrcia 1 
Rosselló 2 
Andorra 2 
Catalunya 603 
No identificats 4 - 
Total: 616 

Apotecaris 
titulats 

Amb aquestes dades i tenint en compre el sentit que poden donar al conjunt 
de cada red6 les principals localitats, podem establir una situaci6 general regio- 
nal que va caracteritzada segons predomini a les seves apotecaries un tipus o 
altre de condicionament, el qual traduim amb les inicials B, M, i m, segons esti- 
guessin bé, malament o mitjanament assortides. 

Cal dir perb que la paraula regid que usem en aquesta part de i'estudi, no 
i'hem d'entendre w m  expressió d'unes unitats morfolbgiques o geogrkfiques 
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sin6 que l'bem d'entendre com a expressió d'unes Arees tenitorials fictícies que 
hem establert obligadament i en funció de les rutes i freqühncia d'inspecció de les 
apotecaries. 

Taula XLII 

Núm - 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
o7 

Regió 

1 -Barcelona 
1 - Barcelona 
1 -Barcelona 
1 - Barcelona 
1 - Barcelona 
1 -Barcelona 
1 - Barcelona 

Localitat 

Granollers 
Sant Celoni 
Sabadell 
Terrassa 
Esparreguera 
Martorell 
Matar6 

- Estat - 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

Estat: B 

08 11 - Girona Figueres B 
09 11 - Girona La Bisbal B 
10 11 - Girona Banyoles B 
11 11 - Girona Blanes B 
12 11 - Girona Hostalric m 
13 11 - Girona Olot B 

Estat: B 

14 111 - Tanagona Valls B 
15 111 - Tanagona Vilafranca del Penedes B 
16 111 - Tarragona Tarragona B 

Estat: B 

17 IV - Reus 
18 IV - Reus 
19 IV - Reus 
20 N - Reus 

21 V - Tortosa 
22 V - Tortosa 
23 V - Tortosa 

24 VI -Vi, 
25 VI - Vic 
26 VI - Vic 

Cambrils B 
La Selva B 
Montblanc B 
Sta. Coloma de Queralt B 

Estat: B 

Tortosa B 
Batea M 
Gandesa m 

Estat: m 

Puigcerdk B 
Vic B 
Ripoll B 

Estat: B 



Criíeri general sobre l'estat de les apofecaries del principat de Catalunya 
(1592 - 1774) 

Núm - 
27 
28 
29 
30. 
31 
32 
33 
34 
35 

Regió 

VI1 - Manresa 
VI1 - Manresa 
Vi1 - Manresa 
VI1 - Manresa 
VI1 - Manresa 
VI1 - Manresa 
VI1 - Manresa 
VI1 - Manresa 
VI1 - Manresa 

VI11 - Lleida 
VID - Lleida 
VI11 - Lleida 
VI11 - Lleida 
VI11 - Lleida 
VI11 - Lleida 
VI11 - Lleida 
VI11 - Lleida 
VI11 - Lleida 
VI11 - Lleida 
VI11 - Lleida 
VI11 - Lleida 

Localitat Estat 

Calaf m 
Igualada B 
Piera M 
Cardona m 
Manresa B 
Moia B 
Sallent, El m 
Berga B 
Solsona B 

Estat: m 

Arbeca m 
Balaguer B 
Cnbelfs B 
Ponts m 
Cervera B 
Guissona m 
Alguaire B 
Almenar B 
LIeida m 
Agramunt B 
Belipuig B 
Tarrega B 

Estat: B 

Dades insuficients ? 

B = Ben proveida. M = mal proveida, m = mitjanament proveida 

La insuficiencia de dades de la 1X regió no ens permet valorar el seu cstat 
segons aquestes nomes. 

Podem deduir que les denominades regions 1, 11, 111, IV, Vi i VI1 (o sigui, 
Barcelona, Girona, Tarragona, Reus, Vic i Lleida) se'ns mostren com regions on 
les apotecaries estableries als principals nuclis de població estaven ben assorti- 
des, i que la regió V (Tortosa) era la més defectuosa en aquest sentit, considerant 
com a mitjanament assortides les de la regió VI1 (Manresa), no posseint, com ja 
hem dit, suficients dades de la regió IX (Tremp) per avancar judici. 

Hipotesi sobre I'existAncia de condicionaments regionals i comarcals especítlcs 
favorables pera la practica de I'ait d'apotecan al Principat 

En aquest apartat hem volgut determinar si van existir, o no, alguns condi- 
cionaments, o tal vegada focus o nuclis, en els que es registrés alguna propensió 
a la practica de I'art dels apotecaris, al marge de les influ6ncies familiars. 



Lbgicament, d'existir, podnen determinar-se en aquelles zones on i'art fos 
exercit més escrupolosament o bé existissin unes possibilitats que permetessin un 
exercici més idoni, tant des d'un punt de vista professional com econbmic. 

Per tant, aquelleszones que en el transcurs dels anys mostraven unes apote- 
canes millor assortides podien proporcionar un major contingent de futurs apo- 
tecans, ja que no podem dubtar que si una apotecaria estava ben proveida ho era 
en funció de I'escrupolositat de i'apotecan i del rendiment econbmic i que, per 
tant, aixo podia despertar l'afecció cap a l'art d'apotecari entre els habitants de 
la zona, localitat o comarca. 

Aquest criteri ens porta a confeccionar la taula XLIII, on es mostra inclosa 
en la regio o area territorial fictícia que em esmentat, junt al nombre de fadrins 
apotecaris, la comarca de la que eren naturals aquests fadrins, dades apestes 
obtingndes del desglossament de la taula XLI. 

Taula XLIII 

Fadnns Total 
Núm. Regio - Comarca apotecaris regid - 
O1 1 - Barcelona Baix Llobregat 16 
02 1 - Barcelona Barcelones 16 
03 1 - Barcelona Maresme 31 
04 1 -Barcelona Valles Occidental 8 
05 I - Barcelona Valles Oriental 24 95 
06 11 - Girona Alt Empordi 30 
07 11 - Girona Baix Emporda 24 
08 11 - Girona La Garrotxa 14 
09 11 - Girona El Girones 27 
10 II - Girona La Selva 31 126 
11 111 - Tarragona Alt Camp 11 
12 111 - Tarragona Alt Penedes 9 
13 111 - Tarragona Baix Penedes 8 
14 111 - Tarragona Garraf 7 
15 111 - Tanagona Tarragones 6 41 
16 IV - Reus Baix Camp 14 
17 IV - Reus Conca del Barbeta 15 
18 IV - Reus Pnorat S 
19 IV - Reus Ribera 10 44 
20 V - Tortosa Baix Ebre 2 
21 V - Tortosa Montsii 4 
22 V - Tortosa Terra Alta 7 13 
23 VI - Vic Cerdanya 14 
24 VI - Vic Osona 22 
25 VI - Vic Ripollks 8 44 



Criteri general sobre I'esrar de les aporecaries del principaf de Catalanya 
(1592 - 1774) 

Núm. Regió - 
26 Vn - Manresa 
27 VI1 - Manresa 
28 VI1 - Manresa 
29 VI1 - Manresa 
30 VI11 - Lleida 
31 VI11 - Lleida 
32 VI11 - Lleida 
33 VI11 - Lleida 
34 VI11 - Lleida 
35 IX -Tremp 
36 IX - Tremp 
37 IX -Tremp 
38 IX - Tremp 

Comarca 

Anoia 
Bages 
Bergueda 
soisones 
Garrigues 
La Noguera 
Segarra 
Segrii 
Urgell 
Alt Urgell 
Pallars JussA 
Pallars Sobira 
Vall d'Aran 

Fadrins Total 
apotecaris regió - 

19 
14 
11 
5 49 

11 
34 
21 
32 
25 123 
17 
21 
18 
12 68 

Total general de fadrins apotesaxis: 603 

Vist el nombre de fadrins i la seva procedencia, obtenim un valor convencio- 
314 nal que ens permet pensar si existien alguns caricters especials aptes per assen- 

yalar una inclinació, conseqü.5ncia del desenvolupament de l'art d'apotecari en 
una o altra de les regions assenyalades. 

Partint de les dades m& aproximades en el temps, calcnlem l'esmentat valor 
convencional segons el cens de 1787. 

Taula XLIV 

Nombre de fadrins Nombre de fadrins 
Núm. Regió Estat procedents de la regió - - -  - per 10.000 h. 

1 1 B 95 4 
2 11 B 126 7 
3 111 B 41 4 
4 1V B 44 5 
5 V m 13 2 
6 VI B 44 6 
7 VI1 m 49 6 
8 VI11 B 123 12 
9 DI ? 68 14 

Veiem que les regions amb un major nombre de fadrins, en proporció al nom- 
bre d'habitants, són les de Girona (E), Lleida (VIII) i Tremp (E). Les regions 
de Barcelona (1), Tarragona (III), Reus (IV), Vic (VI) i Manresa (VII) ens mos- 
tren valors apreciablement baixos. El valor més baix wrrespon a la regió de 
Tortosa (V). 
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No trobem, per tant, cap dada suficientment determinativa que ens mostri 
que el major o menor contingent d'apotecaris pogués venir condicionat a cap fac- 
tor especific. De coneixer el lloc on s'establiren els fadrins una vegada obtingut 
el títol, prohablement baunem pogut determinar si durant la segona meitat del 
segte XVIII existiren corrents cap a zones especifiques: litoral, interior, per- 
manencia en el seu lloc d'origen, etc. encara que 6s possible apuntar que si en 
certes zones el contingent de fadrins era menor talvegada a k b  era degut, en part, 
a la marcada influencia dels col4egis d'apotecaris de Barcelona, Vic, Reus, etc. i 
a les limitacions existents pel que feia a les instal.lacions de noves apotecaries. 

Sense descartar les possibles influencies que els col4egis poguessin tenir en 
les seves regions, no hem de deútar tampoc de banda la idea que el desig d'esta- 
btir-se en localitats on no hi hagués apotecaria, i la possihititat de fer un comer? 
de medicaments sense massa exigencies, junt amb les motivacions d'índole per- 
sonal de cada individu, podien influir també en el major o menor nombre de 
fadrins procedents d'una o altra regió, mixim si tenim en compte la, general- 
ment, no massa eficaq vigilancia i control establerts al Principat per part del 
Protomedicat, tal com hem pogut comprovar tot al Ilarg de les diferents rutes 
d'inspecció. 

Visió del PrUlciput segons I'estat de les apotecaries de les comarques 
Si en lloc de fer un estudi de les diverses regions partint de l'estat de les apo- 

tecanes i prenent com a valor determinatiu el donat com a minim per 7 rutes o 
viatges d'inspecció a les ciutats més importants, com abans hem fet, ho fem ara 
amb una visió mott més general, és a dir, prenent unitariament cada apotecaria 
encaixada en la seva comarca i durant el mateix penode de temps, 159211774, 
tenint en compte totes les visites efectuades, i de les diferents comarques passem 
a la respectiva regió que les engloba, podem tenir un altre concepte sobre l'estat 
general de les apotecaries del Principat duran1 els anys estudiats. 

Aquests resultats, encara dins de la seva molt relativa exactitud, i que 
podnen ser diferents cas de trabar noves rutes d'inspecció, no impedeixen, a la 
vista de les dades conegudes, obtenir una apreciable visió de conjunt de la situa- 
ci6 general. 

A la taula XLV queden detallades les apotecaries de les localitats més signi- 
ficades, separades per wmarques, indicant el seu estat segons les nomes que ens 
han servit pera la seva classificació durant totes les rutes. 

Taula XLV 

Núm. Regió - Comarques Apot. B Apor. M Apot. T Apot. ? Total ----- 
01 1 -Barcelona Barcelones 4 O O O 
02 1 - Barcelona Vallks Oriental 37 15 O 1 
03 1 -Barcelona Vales Occidental 29 14 O O 
M 1 -Barcelona Bak Llobregat 25 17 O 1 



Criteri general sobre I'estat de les apotecaries del principut & Coralunya 
(1592 - 1774) 

Núm. Regió Comarques Apot. B Apot, M Apot. T Apot. ? Total ----- 
05 1 -Barcelona Maresme 30 11 O O 184 
06 11 - Giona Alt Empordh 26 9 O 1 
07 11 - Girona Bak Emporda 39 15 1 O 
08 11 - Girona Gironks 20 7 1 O 
09 11 - Girona La Selva 26 11 1 O 
10 11 - Girona La Garrotxa 20 8 1 1 187 
11 111 - Tarragona Alt Camp 21 7 O O 
12 nI  - Tanagona Alt Penedks 17 7 O O 
13 111 - Tanagona Baix Penedes 5 3 O O 
14 111 - Tarragona Garraf 11 2 O O 
15 111 - Tarragona Tarragonk 28 3 O O 110 
16 IV -Reus BaixCamp 27 2 O O 
17 IV - Reus Conca del Barbefa 17 11 O 3 
18 IV- Reus Pnorat 3 1 O O 
19 IV - Reus Ribera dñbre 4 3 O O 71 
20 V - Tortosa Bak Ebre 18 O O O 
21 V - Tortosa Montsii O 2 O O 
22 V - Tortosa Terra Alta 5 8 O O 33 - 316 
23 VI - Vic Cerdanya 10 7 I O 

XIIi 24 VI - Vic Osona 74 15 3 2 
25 VI - Vic Ripollks 24 7 O O 143 
26 VI1 - Manresa Anoia 37 19 1 1 
27 VI1 - Manresa Bages 60 25 1 O 
28 VI! - Manresa Berguedh 11 10 3 1 
29 VI1 - Manresa Solsonh 9 7 O O 185 
30 VI11 - Lleida Gamgues 4 4 O O 
31 VI11 - Lleida Noguera 25 15 2 1 
32 VI11 - Lleida Segarra 35 21 O O 
33 VI11 - Lleida Segna 25 8 O O 
34 VI11 - Lleida Urgell 28 6 1 O 175 
35 IX - Tremp Alt Urgell 4 9 O O 
36 IX  - Tremp Pallars Sobiri 2 5 O O 
37 U( - Tremp Pallars Jussa 11 9 O O 
38 1X - Tremp Vall #Aran - 1 6 O O 47 - - - - - - - 

Total: 778 329 16 12 1.135 

Resumint, el percentatge de I'assortiment de les apotecaries de les diierents 
regions s'expressa a la tanla XLVI, on, a m&, es detalla el percentatge correspo- 
nent a tot el Pnncipat en funció de les dades de la taula XLV. 





Criteri general sobre 
(1592 - 1774) 

I'estat de les apotecaries del princtpar de 

Tenint tambe en compte malgrat la manca de dades, la regió IX, la mitja 
obtinguda de les regions 111, VI, 11 i IV és de 63 fadrins i la de les regions V, VIII, 
1, VI1 i IX és lleugerament superior -69 fadrins- diferencia que no considerem 
prou significativa. Pero si valorem I'origen dels fadrins assenyalats en la taula 
XLVIII i els comparem amb la taula XLVII s'observa clarament que les xifres 
més altes de fadrins procedeixen d'aquelles regions pitjor assortides: VIII, 1, VI1 
i IX = 163, contra 109 procedents de 111, VI, II i IV; resultats que ens permeten 
dir que durant el període compres entre 1768 i 1799 aquella llengera superioritat 
s'incrementa de manera apreciable. 

Creiem, per tant, que en aquest terreny especulatiu el coneixement dels llocs 
on bavien practicat els fadrins abans d'assotir la mestria, el coneixement de les 
genealogies dels apotecaris del Principat i el dels llocs on s'estahliren, són factors 
importantíssims per saber com aquests fets influenciaren els apotecaris catalans 
del segle XVIII, sense descartar, pero, la mediatització que I'estructura poíítica 
del país hi jugava, ni oblidar tampoc I'enorme pes de la tradició familiar en la 
continnació de la professió. 

Relacions de parentin entre alguns apotccaris titulats pel Protomedicat durant la 
segona meitat del segle XViü 

318 - Tenint en compte els fadrins apotecaris que foren titulats pel Protomedicat 
durant el penode 176811799, hem pogut confeccionar la taula següent, indicant el 
nombre de fadrins corresponent a les diverses Iocalitats d'on eren naturals. 

Taula XLVIII 

Localitat No Localitat No - - - 

Agramunt 03 El Vendrell 07 
Alguaire 03 Geni 07 
Arbúcies 03 Girona 03 
Arenys de Mar 05 Granollers M 
Artesa de Segre 03 Guimera 03 
Baga O5 Guissona 12 
Balaguer M Igualada 06 
Barcelona 07 Isona 03 
Blancafort 03 L'Esquirol 03 
Blanes 03 La Selva del Camp 04 
CaleUa 05 La Seu d'Urgell 07 
Calonge 03 Lleida 09 
Cassi de la Selva 06 Llívia 03 
Cernera 03 Lloret de Mar 05 
Corbins 03 Martorell 04 
Cubells 04 Mataró 06 
El Palau d'Anglesola 04 Olot 07 



Ramon Jordi i González 

Localitat 

Palamigel1 
Palamós 
Ponts 
Reus 
Ribera 
Sanahuja 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Celoni 
Sant Esteve de Palautordera 
San! Feliu de Pallerols 
Sant Feliu de Torelló 
Sant Hilari de Sacalm 
Sant Pere Pescador 
Sant Saduruí d'Anoia 

Localitat 

Santa Coloma de Queralt 
Santa Coloma de Farners 
Santpedor 
Sarral 
Sitges 
Solsona 
Talarn 
Verdú 
Viella 
Vilafranca del Penedes 
Vilaller 
Vilanova de Cubelles 
Vilanova de Meii 

Total localitats: 

Si bé Guissona ens dóna el nombre més alt de fadrins, observem que de tots 
ells tan sols semblen tenir parentiu directe els Bonüil i els Vidal, quedant, per 319 
tant, 8 fadrins que, si més no dnrant aquests anys, no tenien cap relació familiar 
aparent. 

A Lleida, cap dels cognoms deis 9 fadrins guarden relació. A Granollers, dels 
8 que hi trobem tan sols dos porten el cognom Torrevadella: un el 1770 i l'altre 
el 1797. 

Entre els de Barcelona tampoc existeix relació de cognoms, tot i que aquest 
és un cas especial perque les característiques d'aquesta ciutat són diferents i 
mereixen un estudi a part. 

A Balaguer hobem els Garrigó, el 1772 i 1774, i els Solsona, ambdós el 1796, 
quedant dos apotecaris sense aparent relació entre si. 

A Gerri, exceptuant a un Coma, els Miró obtenen el títol el 1768,1774,1792 
i 1796. D'altra banda, els Garcés I'obtenen el 1775 i 1779. 

A la Seu d'urgell, 7 fadrins, i a Mataró, 6, cap d'ells manté relació coneguda 
de cognom. A Olot, a part dels Bolós, Jacint i Francesc, titulats el 1782 i el 1793, 
respectivament, trobem relacionats entre si elsTori, titulats el 1769 i el 1771, i els 
Cortada que es titularen ambdós el 1776. 

Trobem els Roquer al Vendrell el 1775,1780 i 1784. 
A Santa Coloma de Farners, els Pou, titulats el 1770 i 1790, aixi com a Cassi 

de la Selva, els Marull, titulats el 1783 i 1799. 
A Igualada tan sols trobem relació entre els Macia, 1782 i 1797. Els Mascot, 

1778 i 1796, els trobem a Palafrugell. 
Ni a Sanahuja ni a Calella trobem cap cognom comú entre els 5 apotecaris de 

cadascuna de les localitats. 



Crireri general snbre I'esfaf de les apotecaries del principut de Carulunya 
(1592 - 1774) 

A Verdú, els dos Vidal, 1774 i 1789, ens mostren I'exist8ncia d'un possible 
parentiu. 

Tres wgnoms Nogués trobem a Baga. Els seus títols són dels anys 1769,1791 
i 1796. Els altres fadrins de la mateixa localitat, els Sastre, foren titulats el 1787 i 
el 1796. 

A Arenys de Mar, de 5 apotecaris tan sols els Vila semblen estar relacionats. 
Foren titulats el 1769 i el 1798. 

La localitat de Lloret de Mar quedava possiblement en mans d'nna única 
famflia: els Massia, amb títols de 1769,1773,1780,1785 i 1788. 

A Martorell, dels 4 apotecaris, 2 responien al cognom Abad, o Abat. Titulats 
el 1788 i e1 1796. 

Ni a Santa Coloma de Queralt, ni a Solsona, ni a Vilafranca del Penedes, així 
com tampoc a la Selva del Camp, es troba cognom wmú entre els 4 apotecaris 
naturals de cadascuna de les localitats. 

A Palau d'Anglesola novament trobem un sol cognom: Solsona, amb títols 
del 1770,1776,1786 i 1790. Aquest cases repeteiv a Vilanova de Meia on I'únic 
cognom és el de Bagils: 1771,1787 i 1791. 

Dels quatre apotecaris de Sant Andreu de la Barca, tan sols trobem a dos 
amb el wgnom Pasqual, amb títols de 1782 i 1789. També a Sant Celoni només 

320 dos dels quatre alla existents responen al cognomTorrent, 1789 i 1798. A Cubells - 
XlII tres dels quatre apotecaris responen al cognom Comas, o Comes, el 1771,1788 i 

1797. 
No trobem cognoms comuns a Blanes, Agramunt, Cervera, Alguaire. Artesa 

de Segre, Llívia, Palamós, Ponts, Sitges, Sant Hilari de Sacalm, Vilanova de 
Cubelles, VilaUer, VieUa, Reus, Talarn, Sarral, Saut Esteve de Palautordera, 
Thrrega i Palamós, localitats totes elles on trobem tres apotecans titulats pel 
Protomedicat. 

Cognoms iguals els trobem a Calonge: els Roure, titulats el 1772,1774 i 1796; 
a Corbins: els Aran, 1778 i 1797; a L'Esquirol: els Feu, 1769,1790 i 1793; a Isona: 
els Mallolis, o Malloris, 1772,1783 i 1798. 

Semblants casos es donen a Blancafort amb els Saumell, titulats el 1789 i 
1796; a Guimera amb eis Mir, 1772 i 1799; a Ribera amb els Miranda, o 
Miramanda, 1770 i 1797; a Santpedor amb els Grau, 1771 i 1772, i a Girona amb 
els Deulofeu, ambdós titulats el 1793. 

El fet d'haver trobat a Llívia 3 apotecaris: Calvet, Colomer i Esteva, titulats 
els anys 1770,1781 i 1788, respectivament, confirma el que ja vam apuntar en un 
altre treball. Es a dir, que durant el segle XVIII en aquella localitat existien 3 
apotecanes, ja que ara, novament, bem vist que els descendents, o parents, dels 
allilocalitzats Colomer i Esteva l'any 1774, continuen la professió i el fet que tots 
3 siguin naturals de Llívia exclou, per a nosaltres, definitivament tot possible 
error d'interpretació que pogués haver en contra la creenqa general que a Llívia 
solament hi havia existit una apotecaria, la #Esteva, la més antiga d2Europa, 
qüestió aquesta sobre la que tenim dubtes -trencant el tbpic turístic- ja que, 
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d'altra banda, I'any 1594 trobem a Llívia a un tal Bossan al front &una apoteca- 
ria que fou obligada a tancar ja que el dit Bossan no tenia títol, 1 aixb sense des- 
cartar que tal vegada hi va haver altres apotecaris durant el llarg penode de 
temps compr&s entre 1594 i 1770. 

Les localitats a les que tan sols s'han registrat un o dos apotecaris aspirants al 
títol concedit pel Protomedicat durant aquest 30 anys no les hem tabulat. Es pos- 
sible, pera, que a alguna d'elles es repeteixi el cas que una sola famflia posseís 
pricticament el monopoli del Iloc. 

D'altra banda, el fet que no s'hagin trobat cognoms iguals a alguna localitat 
de les que hem vist no exclou de cap manera que I'ofici familiar s'hagués extin- 
git sinó que era corrent establir-se en altres localitats, fet aquest que no hem per- 
seguit demostrar, o bé que per casament amb una filla d'apotecari es continues la 
tradició familiar. 

També cal tenir en cornpte que el fet de trobar en una localitat el mateix cog- 
nom algunes vegades podria no respondre a un parentin directe. Aquest cas ja 
l'hem trobat alguna vegada, pero es presumible, excepcions a part, que en aques- 
tes petites localitats la major part de cognoms id&ntics responguessin a un paren- 
tiu immediat. 

Notes sobre alguns apotecans eatalans (segles XVI, X W  i X W )  321 - 
Gaspar LIacuna - Apotecari de la famflia dels Llacuna, de RipoU, el trobem X ~ I I  

en aquesta localitat a final del segle XVI. El seu fill actuk com apotecan acom- 
panyant del protomidic diverses vegades i també com a examinador. 

Els Llacuna pertanyien a la classe selecte de Ripotl i tenien gran amistat amb 
la famflia Coli, un dels quals fou el jesufta Francesc Coií, naturalista i autor de 
"Labor Evang&tican i d'"índia Sacra" que tracten, entre altres coses, de la utili- 
tat de certes plantes. Cesposa de Gaspar Llacuna, Anna, apadrina el dit jesulta 
el 15 de juny de 1592. 

Junt amb altres famflies de Ripoll, eis Llacuna crearen el Reial Col.legi, aixe- 
cat a expenses del Cenobi de Ripoll, destinat a l'ensenyament dels f i s  de la vila 
i de la parroquia (2). 

El metge Rafel Palagn feia bereva dels seus bens a Anna, vidua de Gaspar i 
germana seva, en el seu testament datat el 3 de maig de 1634 (3). 

El 1674 encara trobem un altre Gaspar Llacuna a Ripoll, pero ja el 1699 no 
trobem citat aquest cognom entre i'aristocricia local, trobant-hi a Francesc 
Llorens i Macih i a Eudald Molinou, ambd6s apotecaris. 

2 - Pellicer i Pag&s, I.M., Santa María del Monasteno de Ripoll. (Mataró, 1888) 416 pp.; 185. 
3 - A.M.F,R., Testamen1 del doctor Rafel Palagri. 
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Jaume Roig - Les primeres referkncies que d'ell tenim són de I'any 1632. El 
2 de desembre del 1666 Jaume Roig, apotecari d'fgualada, era nomenat sots- 
veguer i batlle reial(4) de la vila i sots-vegueria d'lgualada, carrec pel període 
compres des de Carnestoltes del 1666 fins el mateix dia de 1669 (5). 

Joan Banch - El 28 de febrer de 1668 era nomenat Uoctinent del veguer de la 
vila i terme d'Olot (6) I'apotecari de la vila Joan Banch, pel que restava del trienni. 

Beuet Mollar - Benet Mollar, "jove Apotecari desta Ciutat de Barcelona" era 
absolt el 20 de novembre de 1669 de "lo delicte i parís de Pistola amb que fou 
trobat lo dia dos de octubre del any passat de 1667 i de la fractura i fuga dels 
Carcers Reals" (7). 

Lluis Panedas - Coneixem que Lluís Panedas, apotecari i també citat com a 
cirurgia de Sant Feliu Sasserra (8), establert el 1674 i examinat d'apotecari el 5 
de gener de 1673, I'any 1677 havia assistit gratuytament als soldats de Mila que 
arribaven per lluitar contra les tropes franceses i que en la trobada del barranc 
d'Espolla havien estat fents i maltractats. 

La seva activitat fou notable els anys 1688 i 1689, ja que el 1688 havia donat 
avisos a lloctinents i al capita general de la provincia, aixícom als ministres, sobre 
incidents que es registraren prop de Barcelona motiyats per I'allotjament de les 
tropes que permaneixien al Principat en previsió de I'actitud francesa, la qual 

322 - cosa dona lloc a I'alqament de la pagesia catalana que, ja perjudicada per la plaga 
de la llagosta del 1687, es ressentia de les despeses que eis ocasionava aquest 
allotjament i el mes d'abril de 1689, amotinats, ambaren armats fins les muralles 
de Barcelona cridant "Visca el rei i mori el mai govem!" 

Comenqades novament les hostilitats amb Franca per l'entrada del duc de 
Noailles, i treballat per agitadors part del territori catala amb la pretensió que es 
repetissin els fets del 1640, tenia lloc la commoció "dels gorretes" (9). 

Capotecan Panedas, mitjanqant la seva actitud, va convencer a algunes per- 
sones -igual com havia fet a Sant Feliu- perque els seus pobles no se sumessin als 
sublevats. Aquesta actitud es va veure reforqada per quant denuncia als promo- 
t o r ~  i caps visibles que intentaren entregar la provincia al rei de Franca, actitud 
que, d'altra banda, no hauria prosperat ja que la ciutat de Barcelona, davant d'a- 
quests fets, adopta una posició pacífica, igual que amb altres ciutats del Principat. 

4 - Sot~.vcguer = lloctinent del veguer = batlle &al= csrree adrninistiatiu que tenia cura de rebre les 
percepcions de la Corona a la dito vita. 

5 - A.C.A.,C. r5959;f.22~. 
6 - Id.; f.  44. 
7 - Id.: i 5927; L 27. 
8 - A.C.A., fP lg. 219: f .  29. 
Y - Soldevila, F. Hislbria op. cit.; 1088. 
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La seva actitud va ser esforqada i valenta, no podem dubtar-ho, ja que se'l va 
avisar perque, junt amb d'altres que es sublevaren, s'aixequés el 6 d'octubre de 
1689. De no fer-ho perdria la seva muller i els seus fills. No obstant aixb, va enviar 
l'onginal de la carta que va rebre al duc d'Escalona, per mitji de Don Félix de la 
Vega, perque se'n donés compte al virrei, duc de Villahermosa, que es trobava a 
Olot, la qual cosa motiva que el virrei donés ordres a I'apotecari Panedas perquk 
continués fent averiguacions. 

També quan Vic ja havia estat entregada al rei de Franqa, Panedas evita que 
succeís el mateix a Prats de Lluqanes i a altres localitats, encara que els sedicio- 
sos així ho desitgessin nroferint tota mena d'amenaces. 

Havent-se desplaqat per nrdre del virrei a aquella zona el veguer de Manresa, 
Francesc Suñer, per preveure mals majors, Panedas havia actuat d'acord amb ell, . . 
enviant constantment al virrei els seus informes sobre I'estat de la p lap  de Vic. 

L'actitud de Panedas motiva que aquest perdés la seva casa, que era la seva 
apotecana, i el "ganansial de  Siwrgia", estimat tot, pel propi Panedas, en un 
valor de 600 ducats, a part queja tenia fiats 700 dobles. Ates que Panedas era 
casat i tenia 7 fills, i no tenia amb que mantenir-se ni el1 ni la seva famflia i com 
que, d'altra banda, la seva actuació podia portar-li perills, es veia obligat a dema- 
nar al rei la futura de i'ofici de "sobrecogedor de Levante o Poniente", tot i que, 
mentre tant, demanava se ti proporcionessin aliments sobre el "pan y cebada" o 323 
sobre "la Cruzada de Cataluíia". Xlll 

Si bé era reconeguda l'actuació de Padedas al servei del rei i també se sabia 
que havia estat un home que vivia del seu treball d'apotecari i de cirurgia a Sant 
Feliu, el fet que no hagués actuat amb tota cautela donant a coneier facilment 
els seus designis, segons el criten del propi virrei, havia motivat que fos mal vist 
pel poble, perdent el que ara lamentava quan demanava I'ajut al re¡. 

D'altra banda, quan Sapotecan Panedas sol.licitava la futura de la primera 
escrivania de manament a la Reial Audiencia, es diu a l'informe que, a part que 
aquesta ja havia estat concedida a un veí de Berga en recompensa dels seus ser- 
veis, aquests carrecs havien de donar-se a "personas de mayor esfera, y inteü- 
gencia en los negocios y operaciones", cosa que no posseia Panedas. També s'ar- 
gumentava en l ' infone que, si bé el rei podia disposar el que volgués sobre el 
particular, si Panedas sot~licitava 600 ducats, donant-se el cas que normalment 
s'extreien quantitats de les hisendes confiscades, pagades les despeses "de 
Justícia" restava molt poc. Per tant, en línies generals, era millor aplicar les quan- 
titats obtingudes entre els qui, havent perdut les seves hisendes del Rosselló i de 
la Cerdanya, pretenien pensions. 

També la politica jugava el seu paper en detriment dels menys afortunats. 
Aixb es palesa quan, en relació a la petició de Panedas sobre la concessió del 
chrrec de "sobrecogedor". el Consell d'Aragó hi trobava I'inconvenient que S.M. 
havia donat ordre que sobre les futures no es realitzessin consultes. Concedir el 
que es demanava perjudicava als consellers ja que aquests tenien per costum fer 
una terna per escollir i, davant I'estat del Principat, era recomanable no donar als 
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conscllers el més petit motiu d'enuig, la qual cosa ens mostra la sempre existent 
preocupació pel que al Pnncipat feia referencia. 

Caltra petició de Panedas, els aliments sobre el "pan y la cebada", no era 
qüestió que correspongués al Consell d'Arag6 sino al Consell de Guerra. Fet 
semblant es donava amb la petició de la "Cruzada de Catuiuña" que era com- 
petencia del Tribunal del Consell de Guerra. 

No obstant akb, tenint en compte els serveis prestats per Panedas als virreis, 
s'indicava que quan hi hagués algun cerrec que s'adaptés a la competencia 
intel.tectual de I'apotecari se li guardana ja que el Consell rewmanava al rei que 
s'ordenés al virrei que recompensés amb puntualitat a qui havia proporcionat 
noticies tan útils per mantenir "la quietud del Pnncipat, sent convenient que, un 
cop recompensat, ho wntinués fent. 

Jaume Lloran. Un altre cas interessant, tot i que de caire diferent, és el regis- 
trat amb Jaume Lloran, apotecan de Perpinya. 

De 1631 a 1642 Lloran havia servit com apotecan major dels exircits i presi- 
dis del Rosselló. El fet que certs medicaments que havia subministrat, per un 
import de 25.557 rals, se li deguessin -sabem que li foren pagats I'any 1648- ens 
permet con&iier que Lloran va ser un apotecari de gran fidelitat a Felip IV quan 
els catalans es sublevaren contra etl, ja que la seva actitud li valgué que els rebels 
el cataloguessin de "traidor a la patria" i li confisquessin els seus bens (10). 

Perla seva activitat a favor del re¡ Felip, durant 5 anys va residir a Tarragona 
i quan aquesta ciutat va ser assetjada per les tropes de Felip IV, dirigides pel mar- 
qués de los Velez, que I'ocuparen el 23 de desembre de 1640, mostri una notbria 
activitat al servei del rei, d'acord amb algunes persones influents de La ciutat (11). 

Lloran també havia servit com espia o confident abans del seu trasliat a 
Tarragona. El fet que les seves activitats fossin conegudes pels "mal affectos al 
re?' havia motivat que informacions seves no poguessin ambar al seu desti que 
era la ciutat de Tarragona (12). 

No era Jaume l'únic felipista de la família. Per notícia del 20 d'abnl de 1644 
coneixem que el seu germa Francesc, capella de cavallena, demanava ajuda 
ewnbmica al Consell, a causa també de la seva precaria situació. Aquest capella 
també havia donat noticies a individus influents addictes a Felip IV Havia alli- 
berat presoners i adduia el seu parentiu amb Jaume per obtenir ajuda, dient que 
I'apotecan havia subministrat medicaments als hospitals reials, medicines que se 
li devien. EL seu pare, també apotecari, havia seMt més de 30 anys en aquest ofici 
en el castell de Perpinya. 

Aquesta petició de Francesc era escoltada. Era cnteri del Consell que se li 
concedissin 200 rals cada mes per aliments, a pagar on cts cobraven tots aqnells 
catalans que, havent estat addictes al rei, necessitaven ajuda. 
- 
10- A.C.A., C? le. 27kdoc. 43. 
11 - Soldevila, F. Histbria. op. cit.; 1033. 
12 - A.C.A.,C lg. 278,doc. 43. 
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Per document del 22 de desembre de 1644 sabem que Jaume Lloran, no tan 
sols va tenir les aventures i deutes que hem esmentat, sinó que, a causa de la 
pesta registrada a Perpinyk, amb tota probabilitat antenorment al 1640, o sigui, 
entre 1637 i 1639, epoca en que l'alanna s'estengué per Barcelona (13), durant 
un període de 10 mesos subministra medicines per tenir cura dels soldats malalts, 
havent enviat, a més, medicaments al castell de Colliure per ordre del comte 
Jerónimo Ro, assoiint aquests un valor de 2.000 rals, que se li devien. Com a nota 
favorable, afegia el document que Lloran havia estat apotecan en el setge de 
Leucata el 1637 i en el de Salses. 

La mob'iitat de Lloran fou gran durant aquest penode i queda demostrat pef 
fet que la seva fidelitat al rei li valgué que a Sant Feliu (?) volguessin matar-lo, 
bavent de fugir a Girona. 

Per les seves actuacions anteriors, ara Lloran demanava que se li paguessin 
els deutes de les medicines, que pel treball fet i per la pkrdua de la seva bisenda 
se li donés l'ofici d'agutzil extraordinan de Barcelona i que, a l'espera que 
Barcelona fos reduida -encara baunen de transcórrer 8 anys- se li proporciones- 
sin aliments per poder mantenir-se amb la seva mnller i dos fifles. Aquesta peti- 
ció tan sols era atesa pel que feia a I'alimentació, aconsellant que se li podien 
donar 20 escuts per tal de fer front a la seva situació. Quant a I'ofici que dema- 
nava, se li deia que el rei prohibia aquesta mena de concessions, - 325 

Aquests fets ens porten a considerar que el subministre de medicaments i la Xllf 
demora en el seu pagament eren conseqütucia de la crítica situació de les arques 
reials que no podien c o b ~  les demandes produides per la guerra (14). D'altra 
banda, no hi ha dubte, les reaccions recollides per I'apotecari fidel a Felip IV 
durant les seves actuacions estaven justificades pel ressenthent de gran part dels 
catalans que estaven sotmesos a les arbitranetats, les unes ordenades i tolerades 
les altres, del comte duc d'olivares. Capficat aquest en una política que es podia 
reduir a l'imperatiu de la imposició sense coneixer la reaiitat d'una mentalitat 
molt convenquda dels seus pnvüegis i respectuosa amb els drets denvats de les 
Ueis, aixb explica la intolerancia dels catalans enfront la duresa d'un comporta- 
ment i d'una ocupació que en molts aspectes representava un atropellament de 
les m& fntimes creences. com constatar en la seva orboia terra la imouuitat de la . . 
soldadesca que considera un tros del temtori espanyol com aterra de conquesta 
i marc d'abusos i barbantats. No 6s doncs estrany que el poble catatk cndés musi- 
calitzant les estrofes que expressaven la indignaci6 i la protesta i que aquestes 
assolissin una realitat política i de lluita quan la revolució deis camperols, la dipu- 
tació, els barons de la frontera i la Franca de Richelieu constituiren un eix cobe- 
rent (15). 

13 - Fenan, J., Vuias. E, Grau, R., Datos hist6ricas sobre las epidemias op. cit.; 487. 
14 - Els deutes i ajornamenls en el pagament dels medieaments $6" una constant en tota la histbña de la 

farmacia quan els deutors s6o els organismes oficials de tata mena. 
15 - Regla, J., Elsvineisde Calalunya. Zaed. (Barcelona, 1961) 179 m.; 139. 
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Goiiiem N l a  - Bon vassall dels Austria resulta ser I'apotecari Guillem Fulla, 
de Puigcerda, si hem de creure el que afirma quan el 9 de setembre de 1679 
so1,licitava al rei Carles que li fes la mero5 d'un privilegi d'apotecari per poder 
tenir apotecana pública a les viles i ciutats on hi hagués col4egi perquk ja tenia 
els anys de practiques, tal com es va fer amb "N.BntX, apotecari de Barcelona, 
"en las guerras pasadas" (16). 

Amh la firma de la Pau dtAquisgran Espanya perdia el Franc Comtat, recu- 
perant aigunes places conquendes pels francesos, entre elles Puigcerdi, ciutat 
que va wne ie r  les penes de I'apotecari Guillem Fulla durant les llargues hosti- 
litats franco-espanyoles. 

Així, rendida la placa als francesos, Fulla abandonava Puigcerdi junt amb els 
seus germans, perdent la seva hisenda, la qual wsa no fou motiu per minvar la 
seva fidelitat al rei ja que es va dirigir a Solsona on també Iluita contra aquells, 
tot i que aquesta vegada amb menys sort ja que allí va morir el seu germa i el1 
resulta ferit al cap. 

Continuant al s&ei del rei, quan anava a la ciutat de Berga es fractura una 
cama i, per la seva alegació, coneixem que després del tractat de Pau -per les 
referincies creiem que eis fets s'esdevingueren cap el 1654 o 1655- recupera la 
seva hisenda. 

326 Tamhé la seva llarga activitat al servei dels Austria porta a Fulla, junt amb el - 
X ~ I I  reverend Jaume Fulla, a l'últim setge de Puigcerdi, on assistiren estant a I'aguait, 

causant Fans destroces a I'enemic. Per aquest motiu va haver de deixar altra 
vegada la casa i la hisenda, destruint-los I'enemic tot el que tenien. 

Per si no havia passat ja prou penes, els francesos confiscanen a Fulla una 
altra hisenda que tenia al Rosselló, fent-ne "gracia deUa a Miser Marti". 

Els mkrits que apunta Guillem Fulla s6n arrodonits quan posa per testimoni 
al governador de Puigcerdi el qual, coneixent la seva fidelitat a la causa reid, li 
encarregi algunes missions delicades i perilloses. 

Tot I'esmentat era motiu perquk, enfront d'aquesta situació veritablement 
crítica, fos justificada la petició de Fulla que, objectivament mirada, no resulta 
gens oportunista ja que no demanava cap prebenda especial sinó que sol~licitava 
facilitats per exercir l'ofici que durant anys és de creure que havia practicat. 

Josep Francés i Antoni Contreras - No podem judicar tan h& la sol.licitud feta 
per dos apotecans de Lleida, Josep Francés i Antoni Contreras, el 9 d'octubre de 
1690 (17). Aquests suhministraren medicaments als hospitals de l'exercit de 
Catalunya per un valor de 24.885 rals de plata. El mes d'agost de 1690 S.M. havia 
ordenat que el superintendent general de la Reial Hisenda fes efectiu el paga- 
ment. Pero, com que no hi havia diners, no era possible que el superintendent 
wmpiís I'ordre, per la qual wsa els apotecaris demanaven la gracia de quatre pri- 
vilegis de cavaller perquk "los pueda beneficiar a cambio de lo cual cederian la 
mencionada cantidad. 

16 - A.C.A., eig.531. 
17 - Id., Ig.230, doc.21, 
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Davant d'aouesta oetició. el Consell d'Arae6. molt acertadament. recordava 
w ,  

que els qui obteoien aquesta gracia quedaven exempts de I'allotjament de tropes 
i de contribució i que, donant-se el cas que ja se n'havien concedit moltes, era el . . 
propi rei el qui havia disposat no concedir-ne més. 

Raonava el ConseU que d'aquest costum se n'havien derivat molts inconve- 
nients i que, a mes, "de recaer por este medio en personas indignas, las buscan 
los mas acomodados por razon de la inmunidad, y luego reducida la carga sobre 
los pobres ..." S'excusava el Consell "por los graves reparos que tiene esta mate- 
ria", sense oblidar-se d'atirmar que aquests honors bavien de reservar-se "para 
procurar a los sujetos que con su honrado proceder los supieran merecer ..." 

Aixb ja era més que suficient per coneier el criteri que els mereixia la peti- 
ció dels dos apotecaris de Lleida. 

lgnasi Ameller - Mitjanqant la consulta evacuada per la Reial Audiencia, 
sabem que Ameller havia fet 13 anys de practiques: 2 en apotecaries de 
col.legiats a Barcetona, 6 en apotecaries del Principat i 5 en el Coovent de Santa 
Caterina de Barcelona (18). 

Durant el setge d'aquesta plap, diu Ameller que havia fornit als vaixells de 
l'armada, mostrant amb aixb la seva adhesió a Felip Y Per tant, Ameller sol.tici- 
lava que s'ordenks al Col.legi d'Apotecaris de Barcelona que sense més dilació 
l'examinés de "suficiencia" de l'art per tal de poder posar apotecaria a aquesta 327 
ciutat. El criteri de la Reial Audiencia sobre aquesta qüestió era que aútb podia XIII 
ser "materia de gracia" ja que els 13 anys de practiques adduits podien ser satis- 
factoris ja que I'ordinació del Col4egi n'exigia tan sols 8, a més de tenir en comp- 
te els antecedents de Maria Ferrera, vei de Barcelona, per qui, malgrat no haver 
fet els 8 anys de practiques com especificava l'esmentada ordinació, el 2 de gener 
de 1717 es decreta que el Col.legi d'Apotecaris, als 3 dies de la notificació, nome- 
nés examinadors per tal que aquest fos examinat, despr6s de comprovar llinatge, 
vida i costums, i que, complerts aquests requisits, sense cap dilació, l'acceptessin 
i agreguessin al Col4egi com a mestre i co1,legiat. 

Amb aquests antecedents de Ferrera i tot l'esmentat sobre Ameller, la Reial 
Audiencia opinava que es podia expedir decret al seu favor. 

Aquí podem tenir en compte dos aspectes. Primer, que ambdós individus 
feien valer el ser addictes al Borbó i, segon, que, en principi, que nosaltres sapi- 
guem, el Protomedicat no tenia directament res a veure amb la qüestió ja que les 
sol.licituds Iliurades, especialment en el cas de Farrera -que no havia fet els 8 
anys de prictiques- era qüestió merament graciable. 

Si aixb succela a final de 1718, pel que fa referencia a Ameller sabem que el 
1721 encara no estava resolta la qüestió malgrat haverse judicat favorablement 
la seva petició (19). 

18- A.C.A.,A.r126;f,lY4. 
19 - Id., r. 131; f 214 v. 
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La raó 6s interessant. Ameller, en possessió de I'oportú despatx per ser exa- 
minat i admes, no havia gosat presentar-lo als cbnsols del Col.legi per dos motius: 
perque preveia indefectiblement que l'inhabilitarien tal com "lo ha ohido de 
individuos del mesmn Gremio" ja que les mestries es vinculaven de pares a fills, 
fet cert perque durant quaranta auys "se han visto dos fuera de esia linea" i, en 
segon lloc -i aixb segons nosaltres era pitjor- per haver regentat durant 13 anys 
"la Botica questa en el Convento de Sta Cathatiua de Padres Dominicos", la qual 
apoiecaria, deia, sempre havia estat "contradicha por dho Collegio segun que 
aun se halla pendiente un reñido pleito ..." (20), pel qual motiu no volia exposar 
"su pundonor y estimacion en manos de sus enemigos". 

Ameiier, perb, volia assegurar-se la qüestió tota vegada que, aconseguit l'as- 
sentiment de la Reial Audiencia, sol.licitava que en lloc de ser examinat pel 
Col.legi ser-ho pei Protomedicat (21). 

Certament, anys més tard, el Protomedicat continuaria amb la seva tenden- 
cia d'absorbir les funcions del Col.1egi. El cas d'Ameller, perb, era el de t'home 
marginat del Col.legi i amb les raons prbpies de I'addicte al vencedor. No perdo- 
nava i es valia de mitjans molt calculats per aconseguir els seus desitjos. 

Diu la Reial Audiencia pel que fa referencia al traspas de pares a fills -hi afe- 
gia també els gendres- que si així es feia era perque "un boticario que tiene casi 
todo su Caudal en tener una buena oficina" procurava, de tenir un fill, inclinar- 
lo a que aprengués l'art perque quan el1 moris no es dissip6s el dit caudal, dei- 
xant-lo com a progenitura, la qual cosa no era obstacle perque, de vegades, els 
qui no eren fills d'apotecari poguessin examinar-se i obtenir la mestria, tal com 
s'havia donat I'any darrer, 1720, amb dos fadnns aprenents que esperaven ser 
admesos. 

Quant a la questió de I'apotecana del Convent, la Reial Audiencia deia que 
aixb era un afer molt antic i quasi oblidat, ja que si bé era cert que el convent 
havia estat el primer que havia obert apotecana a la ciutat, fent-se acreedor de la 
forta oposició del Cot.legi, aquest ja s'havia assossegat perque "ya Casi no hay 
Convento que no ia tenga abierta", vist el gran nombre d'apotecaries que es tro- 
baven repartides perla ciutat. 

20 - Foleh Jou. G.,G6mez-CaamaÜo,I.L., Los pleilosdel Colegiode Boticatiosde Barcelona. Lifigioeon 
los religiosos. "Bol. Sdad. Esp. Hist. Fcia." (Madrid, 1957) 3& 4952 - 31; 91:99 - 32; 139:151 - (1958) 
33; 1:6 - 34; 49:57. 

21 - Aixi imbricava a nouest en una oüesti6 en la aue no hi bavia i~tervineui. circumst&ncia molt tmvor- 
lant )a quc ri i\iiirllcr rriunsiriu 1 auturitll it ~ q i c l l  vrgdnimic. ni> hzn %i%I pcl Col legl a> il'lron- 
wguir 1.4 x.\> iniii>cnciO. cra 1s prdiucncid J un cnfri,nt;im<ni molt pii).ii, dc temiblr, conr  Juen. 
rlri p l r  .il Cal Ikp dApole;~riidr Rnriri~nr tn:iquiri;as nori#,ilta\a i r<nibquc ~,rultrr.l que 
li convenia aprofitanl-se d'hriver estat al m t a t  dela vencedan. Ameller no demanava tan sols ser 
examinar pel Protomedicat sin6 que soi.licitava que un deis dos perits que I'examinés fos Francesc 
Abolín, apotecan deis reials exhrcits. 
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Amb aquesta exposicid veiem que la Reial AudiBncia, davant les peticions 
d'Ameller, el judicava com de "buena satisfaeeion de su persona, y Juntamente 
que es muy Conveniente ala Salud Publica que en este arte baya toda pericia" i, 
tot i que es deia que si no existien grans rnotivacions no havien de dispensar-se 
les ordenances i regles establertes, acabava el seu infome dient que era del parer 
que es fes tot tal i com s'havia disposat el 31 de gener, substituint, pero, a Aotoni 
Pla i a Francesc Sanpera (22), ambdós doctors que eren "de La sfie~ou de dho 
Ametller", pel protomkdic o bé, referint-se al Coi4egi d'Apotecaris de 
Barcelona, que aquest donés quatre examinadors per sorteig, com era costum 
fer, i que per legalitzar l'examen hi £os present un ministre de la Reial Audiencia. 

Amb independencia de tot aixb, trobem a Ignasi Ameller exercint w m  apo- 
tecari examinador del Protomedicat a partir de 1732, pero ja 6s des del 23 d'agost 
de 1723 que el trobem agregat al Col,legi, als 32 anys. 

Bernard i Francesc Abolín - Quan Ameller demanava ser examinat per dos 
perits, un d'eUs Francesc Abolín, apotecari dels reials exercits, se'ns va plantejar 
el dubte que aquest Abolín no fos una confusid, ja que Roldan cita un Bemard 
Abolín com apotecari d'origen frances i apotecari major de l'exercit que va posar 
setge a Barcelona durant el 1714. El dit Bemard figura el 1713 en la nomina de 
l'hospital volant de campanya amb el títol d'apotecari major i amb un sou de 100 
escuts al mes. - 329 

Quan el Principat de Catalunya queda en mans de Felip V, per decisió com- XIII 
partida amb Isabel de Farnesi, la seva segona mulier, i amb el privat Alberoni, 
decidí rescatar Sardenya, Nkpols i Sicília que s'havien perdut durant la guerra de 
Successió. 

Roldán suposa que Bernard Abolín era l'apotecari major de I'exercit de la 
primera expedició, la del 1717, pera  la wnquesta de Cerdenya (23). Afirma, a 
més, que en la següent expedicib, la del 1718, orientada a la wnquesta de Sicília 
i Cbrsega, Bernard Abolín i Gabriel Ribals, també apotecari, hi prestaren els 
seus serveis. 

Derrotada l'esquadra espanyola pels garants del tractat d'utrecht, Bernard 
Abolín tornava a Espanya el 1720 amb el títol d'apotecari major dels reials exer- 
cits, carrec que va exercir fiis a la seva mort l'any 1738. 

No trobem enlloc que Roldan citi el Francesc Abolín que nosaltres trobem 
diverses vegades com apotecari major en funcions en el Principat. 

Així, quan la Reial Audiencia evacua la seva consulta el 24 de novembre de 
1720, en resposta a una demanda de Pau Rabassa, apotecari de Calella, Francesc 
Abolín és citat per aquesta com apotecari i "asseutista" dels hospitals reials. 

22 - Praiomtdies, com s'ha vist, pemnyents a t'tpocn dc la Casa #Austria. 
23 - Roldhn, R., La farmacia militar espafiola en el siglo XVIII. (Madrid, 1925) 185 pp.; 35 i 36. Per qiies- 

tions relacio~adcs amb els metges i apotecwis militan, 4s obliga1 vcure: Mamoos, J.M., Historia de 
la sanidad miiitar españoia. (Barcelona, 1994) 4 vob. 
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Novament el trobem citat amb motiu d'unes diligencies del jutjat de la 
Superintendencia General, motivades per baver estat capturada per I'enemic una 
apotecaria ambutant, valorada en 2.996 Iliures, que es dirigia a Saragossa des de 
Barcelona, juntament amb Antoni, encanegat de l'apotecaria de Francesc 
Abolín, apotecari major del reial exercit, el 1719 (24), i també trobem una altra 
referencia seva durant el penode compres entre 24 de mar? de 1727 i 13 d'abril 
del mateix any. 

El 1727, a causa de les inirigues de Ripperda, Gibraltar fou atacat. Firmat el 
tractat a Sevilla el 1729 entre Espanya i Anglaterra, els ducats de Pama i 
Plasencia eren cedits al fill gran d'lsabel de Farnesi, Carles de Borbó. Mes tard, 
el 1730, els austriacs, junt amb els russos, imposaren a August 11 en el tron polac 
i Espanya i Franqa declaraven la guerra, derrotant als austriacs. Pel tractat de 
Viena de 1738, Napols i Sicflia, cedits per Carles N d'Austna, passaven a ser per 
al pnncep espanyol. Durant aquest interval de temps, si bé Catalunya havia 
soferi la pirdua de gran part de les seves institucions, un fet adquiria importan- 
cia. Durant aquestes aventures guerreres patrocinades per I'ambició de la muller 
de Felip, la ciutat de Barcelona tenia cura de l'avituallament de gran part de les 
esquadres que anaven a combatre, situació que ens pemet coneixer una dada 
que, si bé era apuntada per Roldan, era desconeguda: el nom de l'apotecari que 
havia de fer-se carrec del submiuistre de medicaments per als 6000soldats espan- 
yols que havien de precedir a I'infant Carles cap a Parma, Toscana i Plasencia 
(25). 

Pel recoueixement de medicines portat a terme el 24 d'agost de 1731, on 
novament és citat Francesc Abolín com apotecari major dels exercits, veiem que 
havien de ser entregats a Jaume Petersons, "Electo Boticario", medicaments per 
un valor de 7.272 lliures que havien de seMr per a l'atenció diaria de 250 soldats 
durant un periode de quatre mesos, per als bospitals militars de l'exercit que 
havia d'anar a Italia (26). 

El 1740 trobem de uou a Abolín, pero aquesta vegada no és citat com apote- 
cari, possiblement per descuit, ja que en la revisió feta de les medicines sobrauts 
de l'hospital de Liorna es diu "del Repuesto de DN Francisco Abolin" -viu o 
mort?. En realitat tenim una certesa absoluta de la seva activitat quan actua com 
apotecari examinador del Protomedicat a Catalunya el 1727, examinant a quatre 
apotecaris, i després d'aquest any -es citat novament el 1731- perdem la seva 
pista. 

Un fet és evident. Bernard i Francesc eren gemans, la qual cosa podem afir- 
mar gracies a un plet que aquest últim va tenir. Ultra aixb, Francesc és citat com 
a examinador del Protomedicat a Catalunya (27) i apotecari major del reial exer- 

24 - A.C.A., P.B. Pr1719, núm. 3 As. 
25. Roldan, R., La farmacia militar op.ci1.; 37. 
26 - A.C.A.. PB. Pr1731,núm. 3 Al. 
27 - A.H.PB., Registro del Piotomedieata de Cataluña, 1719-173< L 140 v. 
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cit del Principat el 24 de mar? i el 13 d'abril de 1727, i Bernard és citat com a apo- 
tecan major dels reials exercits, des de 1720 tornant de Sicfia, fins a la seva mort 
el 1738. 

Pan Rabassa - Natural de Calella, el 23 d'agost de 1721 obtenia pnvilegi. Va 
servir com apotecan major als hospitals reials de les places de Girona, Lleida i 
Pamplona i a I'bospital volant de campanya abans de novembre de 1720, data en 
que encara no era apotecan ja que estava practicant des de feia 4 anys a 
Barcelona a l'apotecana de Ramon Ribes. D'altra banda, els cbnsols del Col4egi 
li havien ofert "entrar a examen, luego le admitiran el aunque no tenga los ocho 
años de practicante, que previenen sus instihiciones" (28). 

Per algun motiu, aixb no es portaria a teme. Per la Reial Audiencia wnei- 
xem el 20 de novembre de 1720 que durant tot I'any 1721 Rabassa fana les prac- 
tiques previes per pujar a t'examen ofert. Obtenia el tito1 abans de finalitzar I'any, 
el mes d'agost. Li era concedit, perb, per Sebastih Creagh, havent-lo examinat 
aquest i els apotecans Josep Jensana, major, i Josep Jensana, menor, ambdós de 
Girona. 

D'altra banda, trobem a Pau Rabassa com apotecan examinador, nomenat 
pel protomedic Sebastiii Creagh, el 23 d'agost de 1721, alguns dies abans del 
registre del titol, actuant en l'examen Josep Segur, de Sant Feliu de Guíxols, que 
era examinat el dia 11 del mateix mes. 

Si bé en alguns dels exhmens fets per Rabassa el1 era I'únic apotecan exami- 
nador, de vegades actuava acompanyat d'altres per aixb nomenats. Aquests eren: 
Josep Corts i Josep Saperas, ambdós de Cervera; Jaume Salvador, de Barcelona; 
els Jensana; Ignasi Ameller, etc. 

Cany 1734 encara tenim noticia que feia aquesta funció. 
El 1724 ens consta que Rabassa era donat de baixa de la contnbució del 

Col4egi i que pagava com a fadn aprenent, a casa de Ramon Ribes, perb també 
aquest mateix any consta que tenia apotecaria a Barcelona, "en tuerza del Real 
Decreto como no es maestro constituido por el Collegio se ignora la edad. 
Possiblement deuria tenir uns 29 anys. El 1721 el veiem agregat al Col4egi i esta- 
blert al carrer de Montcada. Moria el 1768, als 74 anys, deixant al seu fill Josep 
hereu de I'apotecana, a qui va succeir el seu cosí Josep Rabassa. 

Andreu Beau - Apotecan d'ongen francés, natural de Cannes i fill d'Antoni 
Beau, també apotecan, es titula pel Protomedicat el 13 de setembre de 1727, sent 
els seus examinadors Sebastia Creagh i Francesc Abolin. 

No trobem gaires títols concedits en els que bi figun el seu nom. El primer el 
trobem dos mesos després de ser apotecari, registrant-se'n 8 fins el 1729 i possi- 
blement un altre el 1734 on és citat w m  Mr. Bo. 

Sent apotecan major dels exercits Josep Ortega, que ho era des de la mort de 
Bernard Abolín el 22 d'octubre de 1738, sabem que Beau és citat el mes de mar$ 
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de 1740 com apotecari ajudant major de l'exircit de S.M. El mes d'abrü de 1741 
el trobem, amb un sou de 40 escuts al mes, a Barcelona i nomenat per a Ma6 amb 
Joan Minuart, sent primer ajudant Gabriel Ribals en propietat bavent estat des- 
tinat a Galícia amb un son de 80 escuts al mes (29). 

L'expedició a Mallorca no es porta a teme, en canvi, perb, se'l nomen2 l'any 
1741 amb el carrec per a l'expedici6 a Italia, al front de la qual hi havia el comte 
de Montemar, on va prestar els seus serveis. 

En desencadenar-se la guerra del Rosse116 fou nomenat primer ajudant de 
l'exercit de Catalunya 1'1 d'abril de 1793 i en morir el mes de gener de 1794 D. 
Juan Lopez Nuñez, apotecari primer d'aquell exercit, el1 fou designat per substi- 
tuir-lo al mes següent. Poc temps, perb, va exercir aquest carrec ja que mona el 
mes d'abril de 1795, en plena campanya. 

Joan Mmuart i Parets - Deixant a part la qualitat científica de Joan Minuart, 
s'ha dit que el 2 d'octubre de 1722 obtenia el seu títol d'apotecari. Hem trobat, 
perb, dades que semblen mostrar que existeixen alguns dubtes sobre Minuart. 

El 5 de mar$ de 1719, trobem a Sant Celoni, lloc on es diu que va néixer, un 
Joan Mmuart cirurgia, fill de Benet Minuart, Ilaurador, i de Gerbnima, el qual 
havia obtingut el títol pel Dr. Sanpera (30). 

El 21 d'abril de 1719 és citat el nostre Joan Minuart, fill de Bartomeu, "pelay- 
332 re" de la ciutat de Barcelona, i de Manana, ambd6s difunts, com a fadn apote- - 
XlII cariresident a Sant Cugat del Valles, havent estat ja examinat (31). El mateix dia, 

Joan Minuart, reconeix deure, i desitja pagar abans de la Verge de Setembre, 33 
lliures i 12 sous per I'expedició i despeses del pnvilegi i revalida efectuats. 

Fins aquí tot ens podria fer creure que la data que fins ara s'havia donat, 2 
d'octubre de 1722, era errbnia, sent veritable la del 1719, existeix, perb, en el 
registre una nota del 2 d'octubre de 1722 que és igual a la del 1719. Segons aixb, 
en aquesta data de 1722 igualment s'havia concedit títol a Minuart i ens pregun- 
tem, el 1719 o e1 1722? La referencia del 1722 ve motivada per algun altre fet? 
Tal vegada no havia pagat el deute fins 1722? L'interrogant queda obert. 

Abans de passar a l'exercit, Joan Minuart va exercir a l'apotecaria del con- 
vent dels Agustins de Barcelona i després, per reial decret de julio1 de 1739, va 
exercir a la Ciutadella també de Barcelona. 

Folch, Roldán, Chiarlone, Mallaina, etc. han proporcionat més dades sobre 
la categoria cientííica i aportacions a la cikncia de Joan Minuart. 

Pere Mar& Porter - Natural de Barcelona, fou titulat el 7 d'agost de 1729. 
Concedit el tito1 pel protomedic Sebastia Creagh, no hi ha constancia que al seu 
examen hi fos present cap apotecari del Protomedicat. L'any 1736 era apotecan 
en el Reial Hospital Militar de Tarragona. 

29 - Raldán, R.. La farmacia milifar op. cit.; 42. 
30 - A.H.PB., Registro del Protomedicato de Cataluña, 1719-1734; L 4 
31 - Id.: 24 i 42. 
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Josep Tresanges - Apotecari natural de Baga, El 9 de novembre de 1729 
obtingné el titol pel protomedic, sent examinat per Dídac Dubeme, metge de 
I'exercit i del Reial Hospital de Tarragona, i per Tadeu O'Connell, metge del 
Reial Hospital de Cardona, hospital on el 1736 Tresanges estava al front de la 
seva apotecana. 

Joan Merly (o Merlé) - Natural de Muanchy (Provenca). L'1 de gener de 1732 
era examinat per Ignasi Ameller i per Joan Minuart, ambdós examinadors del 
Protomedicat. El 1736 estava al front de l'apotecana de I'Hospital Militar 
d'Oran. 

Francesc Arbnés - Desconeixem on va néixer. Era titulat pel Protomedicat el 
27 d'abrii de 1734, sent examinat per un tal Dr. Brunés i per un apotecan de Vic 
no identiíicat. L'any 1736 estava al front de I'apotecaria de I'Hospital Militar de 
la Seu d'urgell. 

Frmeesc Fontanals - Ignorem d'on era natural, pero, pel seu cognom, segu- 
rament era catala. El 24 de desembre de 1728 obtenia el titol, sent examinat per 
Creagh i Andreu Beau, I'apotecan francés. El 1736 estava al front de I'apoteca- 
ria de I'Hospital Militar de Vic. 

Sabem que I'any 1774 estava estabiert a Sant Julia de Vilatorta i que la seva 
apotecana no era precisament de les més ben proveides. 

Antoni Bnsqaets - Antoni Pau Busquets obtenia el titol el 13 de maig de 
1728, sent l'únic examinador Andreu Beau. L'any 1736 estava a l'apotecaria de 
I'Hospital Militar de Lleida. 

Fmcesc CarboneU - L'any 1723 Francesc Carbonell, apotecan major de 
l'Hospital Reial de Militars de Vic, enviava a la Reial Audiencia un memorial 
sol.licitant un "porte de amas" per a el1 i per al seu fill Francesc, menor, que era 
correu major d'aqueUa ciutat. 

Aquest Francesc Carbonell no tenia titol concedit pet Protomedicat. L'any 
1719 el trobem citat, junt amb Segimon Boxeda, com a cbnsol del Col4egi 
d'Apotecaris de Vic. 

Referint-nos a aquesta petició de portar armes, la Reial Audiencia informa- 
va desfavorablement dient que a Carbonell, major, no li corresponia per catego- 
na i al menor tampoc, ja que sempre -deia- la Reial Audiencia havia tingut molta 
cura en respectar els edictes "para no Uenar de armas el piincipado, atendiendo 
alas perjudiciales consecuencias que de lo contrtuio podriao seguirse, respecto a 
ser tan inclinado el Genio de la Nacion a su Exercicio" (32). 

Josep Corts i Hnguet - Nascut a Cernera el 5 d'abnl de 1667, era fill de Josep 
Corts i Solé, apotecari, i de Mana Huguet, fitla de Josep Huguet també apoteca- 
n. Estudia filosofia a Lleida i, en morir el seu gema gran, va deixar els estudis i 
comen$& a aprendre l'art d'apotecan. Aviat va fer una farmacopea en Ilati, de la 
qual no hi ha proves que s'ambés a publicar. Al mateix temps, iniciava la seva 
dedicació a la histbria de Cervera escnbint un resum que arriba íins el 1702. 
- 
32-  A.C.A.,A. i 135;f.53. 

333 - 
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Entre 1705 i 1715 va sofrir dos saqueigs a casa seva, destruint-li una vegada 
I'apotecaria. Fet presoner el 1706, passa dos mesos tancat a Lleida i Barcelona, 
sent despres desterrat fora dels limits de la vegueria. 

Sabem que fou regidor a Cernera ja que el 21 de maig de 1719 la Reial 
Audiencia evacuava informe, per una petició de Corts perquk se I'habilités amb 
despatx de regidor i perquk se li prengués jurament. Segons la Reial Audiencia, 
el despatx estava conforme i s'admetia que a Corts se li prengués jurament, tal i 
com s'havia fet amb d'altres regidors nomenats pel rei. 

Aquesta noticia ens és útil per veure que la categona de Corts era la de plebeu. 
Perla seva activitat, el 1712 Corts era nomenat capiti de la infanteria espan- 

yola, del regiment de naturals de Cervera, i el 1719 regidor a perpetuitat de 
Cernera. 

El 1713 havia tradutt al castella el Hibre de Joan Baptista Comazzi "Moral de 
Príncipes" que, imprks dos anys després a Madrid, fou atribuit a Dídac Bravo de 
Villasanta. 

Els anys 1720 i 1721 actua com a apotecari examinador delegat pel tinent del 
Protomedicat. Durant la guerra de Successió fou un panegirista de Felip V i, en 
aquest sentit, el 1723 acaba una historia de la seva ciutat titulada "Estado 
Antiguo y Moderno de la Ciudad de Cernera", a la que va anar-hi afegint notes 

334 fins I'any 1740. El seu costum de fer anotacions al marge dels llibres de I'admi- 
XIlt nistració municipal, especialment en el llibre de Solemnitats, o "Llibre Verd del 

Racional", ha resultat molt útil per conkixer dades molt importants de Cernera. 
El 1724 li fou encomanada la "Loa" en honor de les festes de la coronació de 

Lluis 1. Posteriorment, va traduir ¡"'Arte de bien morir", de Robert Bellarmino, 
i "La cruz suavisada o motivos para conformarse con las tribulaciones", del pare 
Joan Pinamonti. Composa també un "Catalogo genealogico desde Adan hasta el 
presente año de 1746". 

Un fill seu, Agustí CoW i Armengol, fou metge i catedratic de la universitat 
de Cernera. De la seva segona muUer va tenir un altre fill, Josep Corts i Tomer, 
que continua la professió del seu pare. Un fill d'Agustí, el primer nét de Josep 
Corts, també va ser doctor en medicina. 

Josep Corts i Huguet va morir a Cewera el 1747. La seva herencia, per raó 
dels estralls de la guerra de Successió, fou molt mermada (33). 

Miquet Carrera - Sabem que t'any 1721 era regidor de la vila de Constantí, 
vila a la que va proveir deis medicaments necessaris per a I'abastament de la seva 
població. 

Com que la vila de Constanti havia obert apotecaria ''A su Cargo i costas", 
Carrera es veia obligat a buscar un altre lloc per establir-se i poder mantenir la 
seva família, escollint la vila de Reus. Ja que era regidor, sol~licitava l'exoneració 
del carrec (34), la qual cosa li era concedida. Se li ordenava, pero, que previa- 

33 . Duran i Sampora, A,, Documentacid proporcionada per conespondencia personal 
34 - A.C.A., A. 1171. 
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ment donés compte als quatre regidors que hi quedaven, i davant del batlle, del 
que havia administrat perque després no "le impidan el transito y libertad de 
establecer su domicilio en la Villa de Reus". 

Aquest cas, justificat, no era I'únic. Possiblement proliferanen les peticions 
d'exoneració de drrecs. A principi de l'any 1722 la Reial Audiencia deia que 
eren injustos els recursos fets per metges, apotecaris i cirurgians de diferents llocs 
del Pnncipat dient que ser batlles o regidors els estorbava en i'exercici del seu art 
i no podien atendre els malalts. Aixo era conseqüencia del criten del corregidor 
de Barcelona (35) que havia manifestat que "tales superiores nunca cumpliran 
cabalmente con la obligacion de sus empleos por no privarse de sus primitivos 
exercicios, con que han de mantenerse", per la qual cosa era convenient que 
aquests no fossin nomenats sinó que els proposessin altres individus (36). 

No obstant aixo, la Reial Audiencia també plantejava una altra versió. Deia 
que executar aquesta ordre no erú ficil de resoldre immediatament i que feia més 
de dos mesos que hi estava treballant. Afegia que en molts Ilocs exercien el 
carrec metges, apotecans i cirurgians i que si es manava excloure'ls, després d'ha- 
ver estat proposats per les mateixes comunitats, fora molt mal vist. 

D'altra banda, tenint en compte que per reial ordre del 28 de mar$ de 1721 
les nomines de justícies i regidors havien d'estar confeccionades durant els pn- 
mers mesos de l'any, era precís molt de temps per fer-les de nou. - 335 

Als arguments donats que pel tipus d'activitat no podia exercir-se la profes- XIii 
sió, la Reial Audiencia adduia que en aquest cas cap ofrci realitzat per altres per- 
sones podna permetre i'exercici d'aquells chrrecs, la qual cosa faria que ningú els 
volgués. Quant al judici manifestat sobre metges, cirurgians i apotecaris, si bé la 
Reial Audiencia creia que aquel1 cas podia donar-se en alguns llocs on tan sols hi 
hagues un metge i un cimrgii, per tenir cura d'una amplia zona, ja es tenia en 
compte i no s'havia "nunca entretenido en lo que toca a los boticarios porque 
estos tienen su empleo que les dexa muchas horas del dia llenas de ociosidad: y 
para ocuparlas pueden aplicarlas, 4 otro exercicio, o, serio o, diversion", tenint- 
se, a mes, en compte que s'havien comprovat "los muchos empeños que hacen 
estos sujetos, y que este año han echo para ser elegidos en Justicias y en 
Regidores en muchos lugares de este Principado ..." 

No eren aquests els Únics motins que la Reial Audiencia assenyalava. També 
deia que en molts llocs tan sols eren aquests els qui sabien llegir i escriure, qua- 
litats necessknes que convenien a la salut pública, ja que havien de fer, rebre i 
examinar "los Billetes de Sanidad, dada aquesta última que, de trobar-ne altres 
sobre el mateix tema, podria orientar una molt interessant hipotesi de treball ja 
que es planteja la sospita que, de vegades, eren els apotecans els qui deurien por- 
tar un control d'aquests documents. 

35 - Ilany 1721, havent mana1 definitivameni ei msrquks de Casiel Rodrigo, ho cra el comte de 
Moniemai 

3 6 -  A.C.A.,A.r 133:f.llO. 
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Com a últim argument es diu que si en temps del marques de Castel Rodrigo 
s'havia anomenal a aquests individus, aixb havia produit "muy buenos efectos" i 
que ni el marques ni la Reial Audiencia havien vist tals inconvenients en l'exer- 
cici dels ckrrecs, demanant, per tant, que, a la vista dels memorials rebuts, que 
eren quatre, ahans de prendre una decisió es madurés la reflexió ja que ni met- 
ges ni apotecans ni cirurgians tenien el dret d'apartar-se del que fins llavors s'ha- 
via fet. 

La qüestió de nissagues d'apotecaris no ha estat deixada de banda. 
Existeixen aportacions que cal tenir en compte referides a deteminades families 
(37). 

- 
37 - Babiano Onil de Zarate, C.. Cantiga farmacia Pallarés de Salsons. "Bol.lnf.Circ.Ftca." (1987) 4, 

11:21 - Comentanas a dos documentos inéditas referentes a la antigua farmacia Pallarés de Salsana. 
Un pncto de sociedad c inventario. "Circ.Ftea." XLVllf (1990) 306,131:142 La farmacia Pallarbs 
de Solsana. Un curioso proceso de exención a Elas del boticano Josep Pallarés Jalmsr en la guena 
de la Independencia (180&1814). "Gimbemat" X1(') (Barcelona, 1991) 27:42 - Coromines Ballefbó, 
M.- Aspecter sucia-sanitaris del fans Pallaiés. Solsona 1450-1855 (Tesi doct. meeanogral) 
(Barcelona, 1994) 2% #s.+ 10 i1s.t 1 grat - Jordi, R.- Pei a una genealogia dels apotecans catalans: 
nota referida a Antoni Sala i Parer. IV Congrés #Historia de la Medicina Catalana. Poblet, 719 juny 
1985. Gimbernat, Vil (*) (1987); 91:100 - Caballé Maní, l., La familia Salvador, una nissaga d'apo- 
tecans. Calella-Barcelona. Apanaci6 histbriea i evolució de la farmacia a In primera mcitat del segte 
XVIII. vesi doct.) (Barcelona, 1985) Y 1 i 11,765 pp. - BCnézet, J.P., "La phamacie d a s  tes pays du 
bassio occidental de la Méditerranée (XíiIeme-XVikme S.)" (lesi doct.1 (en oremsa1 - Jordi. R.. . . . , , ~ ~ . ~ .  
Vol ih %,rli.t\,. brr b01i:~it.n) fsrnia;c~ii:d A rmhuilrjus JL /k»P nnew I3U l n i i  XXll Cciitp 
I i i i  So. f ' l i l  \Ir<iii I .ll.no. \lonlpll r. I Y  22 9 1 ~ ) h  
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E 1 12 de juny de 1352, pet que fa a especies i drogues, a Barcelona el muni- 
cipi prohibia que ningú gos6s "falsar ne encamerar pebra, gingebra, saffrh, 

laque, indi, fuoíüe N nengnna altre mercaderia" sota pena de 60 sous, i, a mes, 
que ningú pogués comprar, ni tenir, ni vendre safri falsificat, en el qual cas aquest 
hauria de ser cremat (1). 

!3 17 de desembre del mateix any (2), entre les ordinacions pel bon govern 
de la ciutat de Barcelona, es prohibia als mercaders falsejar les especies abans 
citades, reiterant-se el 16 de desemhre de 1355 (3). 

El 3 de mar? de 1372, a una de les crides del veguer, crides que peribdicament 
eren anunciades, es disposava que: 

"Item, que tot especiayre e mercader e altre persone qui haja de present 
o haura d'aqui avant rialgar o altres coses v e ~ o s e s ,  a qN hayen varí, 
qu'n hayen a tenir dins tanchadnra, h qual sie tanchade abclau, a tolre 
annentese, que dama ni missatge no'n puse veudre ne donar ne liurar, 
sinó's axi com dit es, segons la ordimasió damunt dila, sots bao de D. sous 
per caseuna vegada que contra face" (4). 

El contingut d'aquesta crida 6s diferent al de les ordinacions promulgades. 
Aquesta diferenciaci6 es confirma quan el 14 de juny de 1378 (5) trobem una 
nova referencia a les sofisticacions fetes pels mercaders, prohihiut-se, igual que 
I'any 1369, la falsificació de les especies -pebre, gingebre, safri, laca, indi, etc: 339 
sota pena de 60 sous. XIV 

Tanmateix, durant aquest penode de temps podem observar un nou aspecte 
que tamhé fa refer6ncia al control estahfert sobre determinats materials. Entre 
els dies 21 de fehrer i 23 de mar$ de 1373 el veguer promulgava un han prohibint 
disparar amb ballesta contra ningú, no podent-se emprar aquesta ama,  sent pen- 
jat qui no cornplís. El mateix han, perb, advertia que cap especier, ni cap altra 
persona, havia de tenir "erba de baiiesta o de cervo ni tretas" ni cap mena d'ar- 
mes que fossin d'aquesta erba untades ni de cap "altre cosa verinnsa entuxega- 
des". S'advertia que qui infringís i'ordenat "perdrh lo puny sens tota merce" (6). 

1 - A.H.M.B., Registre de Ordinacions Especials, 1349.136(; f.32 v i 33 
2 - Id.; f.43. 
3 .  Id.; f.83 

La insislencia per pan del Municipi era evidenl. L'any seglieient, Y11 de gener, novament es repelia 
perla eiular queningú misriEqu6s"pebn~gingebra. lsehs, indi ni nsguns a l m  mercadenas" sala la 
nena de 6W sniir. -...... .~~ ~... 
(vegeu: Id.; ti03 v). 
Passats alguns anys, sense excloure la possible repetici6 d'aquestes mesures previsores, el 3 de mar$ 
de 1369 es mantenien laol la prohibici6 com la sanció. 
(vegeu: Id. 1365-1372; t34). 

4 - A.H.M.B.. Veeue"a. Reeislre de mides. 1372. 
S - A.H.M.B.; Registre de 6rdinaeions Es~specialr, 1372-1378: f.131. 
6 - A.KM.B.,Veguería. Judicials. 1373; t74. 

L'any 162,  dos espeeien, Peic Pral i Anloni Guimera, havien cobra1 5 lliures 16 saus i 8 dinen i 10 
lliures 2 sous i 16 dinen, respeclivamcnt, per haver subminisiral, amb fuiaiiiats b&l.liqucs, "heiba dc 
Mlesla" al miinici~i. 



Apoteearis, droguers i cerers a Catalunya (segles XIV-XIX) 

Aquest bau ens indica clarament que la venda de substancies periUoses que 
podien ser emprades amb finalitats agressives es presentava de la mateixa mane- 
ra que la venda de drogues i especies, és a dir, que tant els especiers com attres 
persones podien tenir accés a aquests matenals, perb de manera regulada. 

Tomant a I'abans citada cnda del 1372, s'hi pot apreciar una clara difereu- 
ciació entre I'especier, el mercader i el mercader-droguer. El dispost sobre les 
metzines esmentades ens mostra que si aquells estaven en possessió de substin- 
cies perillosament actives, I'evidencia majorment significativa entre els termes 
emprats ve d'una data anterior, la del 14 de mar? de 1351, quan a les corts de 
PerpinyA, mitjanqant instrument públic, Pere 111 establia que el veguer o batlle 
de cada ciutat o vila, amb el consentiment de les autontats locals, podia escollir 
cada any tres apotecaris perqut?, un cop a la setmana, reconeguessin I'estat dels 
compostos medicinals fets pels apotecans, ates que les males condicious dels 
medicaments, i encara més la impericia, gasivena i malicia d'aquells, produien 
greus conseqüeucies per a la salut pública. 

Les activitats dels droguers i dels apotecaris tenien en comú la manipulació 
de substancies medicameutoses que els uns, mercaders-droguers o droguers, 
venien a I'engrbs i els altres, els apotecans, compraven per tal de confeccionar els 
medicaments. Inevitabiement, per raó de la comercialització d'aquests matenals, 
existiren tot el llarg del temps motius de topades entre apotecaris i droguers, la 

XIV qual cosa no excloia que, de vegades, durant el primer qnart del segle XV, moti- 
vat pel nbiit d'uns vaixells, trobern associats amb altres persones a mercaders i 
apotecaris de Barcelona o d'altres ciutats. 

El 18 d'abnl de 1422 trobem a Gabnel Oliver i a Guillem Mas, ambdós apo- 
tecaris de Barcelona, i a Guillem Roques, apotecari de Caller, que estaven asso- 
ciats. Igualment trobem a Nicolau Sala, apotecan, el 16 de juny de 1421, i a Pere 
de Viadomat, Antic Angles i Tomas Llonch, també apotecaris de Barcelona, el 
8 de maig del 1423 (7). 

De totes maneres, cls interessos que es jugaven al voltant del comer? d'espe- 
cies tenien imporlancia. 

Per aquesta epoca es venia arrossegant un plet, els orígens del qnal desco- 
neixem, perb que deuria ser bastant sonat, que era conegut vulgarment com el 
cas de les especies. D'aquest plet tan sols coneixem que eis procuradors de la 
defensa havien pagat, 18 sous i 3 diuers, quantitats que no havien de pagar ells 
(8) perquk, com que el cas havia estat resolt a favor de la defensa i alguns mer- 
cader~ i altres individus de la parl no havien pagat als procuradors, el 30 de gener 
de 1434 la reina Mana ordenava que el veguer i el batlle prenguessin les mesures 

(vegeu: Sobrequés Callic6, J., Aspectos económicos de la vida de Barcelona durante la guerra civil 
cahlana de 1462-1472. Los gastas municipales de 1462-1465. ''Cuadernos de Historia Económica de 
Cahluaa" (Barcelona. P fMi. 1969.1970) 215:285: 2181. 

7 - Carece. C,  arcel lona, Centre ~conomigue, 138&1462. (Paris-La Haya, 1967) 528 pp.; 287-289. 
8 -  A.C.A.,C.r.2976;f.138. 
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pertinents per tal d'embargar els bens dels qui havien deixat de complir les seves 
obligacions (9). A més, manava que tot el dipositat a la "iauia" (10) fos restituit 
als seus propietaris i que si s'hagués fet alguna venda d'aquelles penyores, fos 
anul4ada (11). 

La causa deuria ser importan1 ja que gran nombre de persones, si més no en 
aquesta ocasió, es veien afectades (12). 

Amb independencia de les qüestions de tipus comercial que podien motivar 
els enfrontaments i diferencies entre els qui es dedicaven al comer$ de drogues, 
especies, medicaments confeccionats o simples, el 3 d'octubre de 1459 els conse- 
Uers, escoltant la súplica dels "speciers o apnthecaris", donaven noves ordres. 
Entre altres qüestions, trobem la prohibició de triturar les especies amb molinet, 
havent de fer-ho amb morter de coure (13), la qual cosa deuna ser per evitar 
barreges falsificades, podent passar les diierents substancies pel tractament més 
adient de polvorització per tal que tinguessiu les qualitats més beneficioses i 
tambb, perb, pera la seva millor identificació. 

Ates que tant els apotecaris wm els droguers i altres persones podien tenir 
materials deteriorats i inadequats per a la confeccióde medicaments, podent pro- 
duir-se gran pejudici a la salut pública, a les ordinacions del 12 d'octubre de 
1478, estant units apotecaris i cerers a Barcelona, els cbnsols del col.tegi dema- 
naven al rei Joan que tant els cbnsols com els administradors del cnl.legi esti- 
guessin facultats per reconeixer les tendes dels apotecaris i les da l t r e s  qualse- 
vol persones que tingueu materials de aputhecaria droga o drogues", tenint l'o- 
bligació els visitants de no oposar-se a la inspecció, sota pena de 100 sous, i estant 
els cbnsols facultats per destruir o confiscar lotes les drogues en males condicions 
(14). Aixb molestava en gran manera als droguers perla constant fiscalització 
establerta pels apotecaris. 

- 
9 - Id.: f.160 v. 

bens de la Generalitat. El 1714 s'extingia. 
11 - A.C.A.,C.r27Y7,t129 v. 
12 - Eis bens diposilats a la "taula" penanyien a: Joan Vila. Jaume Sega i Franeesc Salavert, i. en menors 

quantitats, aBanomeu Mi<, Jaume Esteve, loa" Vila. Nicolau Seguí, Felip Ltush. Antani Pi, Nicolau 
Sala (apotecan), Pere de San1 Jaume, Miguel Cagrau, Pere Doy, Iaume Segarra, Pere Borrell @ara¡- 
re), Pauli i Jaume Semei, Vda. de Guillem Mancosa, Joan Presedor, Ioan Carreras. Pere Girgbs, 
Ramoo Alguer, Guillem Sanxo, Manuel Luques, Gabriel Gomis, Jaume Vedell, Bemat Moataner, 
Bernat Onal, Bemat de Casaldhguila, Guillem Rabaca. Pero Guillem Dezprat, Guiliem Sapera 
(botiguei), Jordi Lemena, Pere de Montrós, Antoni Cavalt, Francesc Guerau, Miquel Biure. Pere 
Gual (mercader). Pere Ollcr, Nicolau Casco. March Terral, Morc Sayol. Francesc Salaven, Pero 
Temaca. Bereneuer Esteva. Vda. de Francesc. de Vic (mercader). Vda. dc Joan Llobci íveler). Vda. . . . . 
i1 An ion i I r~c r (~e1c r ) .  rianz\r Co5t.l (srgeotrrdo Cslder ).Guill i in hfi,lri: i famentor 1. Prrc 
Oucrali (ninedor,. Ranomcu Roip (buiigbrri. I'herou de Pere Niubó, mrmidri"  Gaspar 
Cu\iahclia. Pere Amigá. Vd3 ac Uiqucl d i  Gdalhcr. Vda de N i ; o l ~ ~  Pulaii tpair6 J,, o m )  1 Berna1 
Vila (mercader). 

13 - A.H.M.B., Deiiberaiions, 1458.1459; f.71 u. 
14 - A.C.A., C. ~3380; f.169. 



Aporecaris, droguers i cerers a Catalunya (segles XIV-XIX) 

Pel desig mostrat pels apotecaris d'assegurar tota puresa a les coses prbpies 
del seu ofici i art, especialment pels grans perills que se'n podieu derivar, donant- 
se el cas que droguers, wufiters, mercaders, revenedors, eclesiastics i seglars 
barrejaven substancies polvoritzades falses o en nial estat, sent, per tant, dificits 
de reconeixer, es sol.licitava com privilegi perpetu -que concedia el rei Ferran- 
que ningú pogués vendre, ni púbiicament ni privada, especies, salses, pebre, giu- 
gebre, clau, canyella, safra i "polvos del Duch", a no ser que fos apotecari 
col.legiat de1 col4egi de Barcelona. Per garantir el compliment de I'ordenat, els 
cbnsols del Col4egi d'Apotecaris havien de visitar cada any, quan els semblBs, les 
botigues dels abans citats.sense ser interferits pels oficiais reials i sense la presen- 
cia del mostassaf, podent, perb, demanar en cas necessari I'ajuda de qualsevol 
oficial, tenint aquest I'obligació d'anar-hi i executar el que haguessin decidit els 
cbnsols en la visita (15). 

No tot, perb, eren desavinences entre apotecaris i droguers. De vegades I'as- 
sociació entre ells per explotar la venda de medicaments va ser una realitat. 
Estant estatult que per obrir apotecaria era precis examinar-se segons manaven 
privilegis i ordinacions i sabeut-se que existien individus amb la intenció de com- 
pondre i vendre medicines sense haver passat examen, cobrint-se mitjanqant I'as- 
sociació amb un apotecari, la qual wsa a més de ser perjudicial per a la salut 
pública era pe judicial pels apotecaris, els consellers havien ordenat que cap apo- 
tecari podia prestar el tito1 a una altra persona que no estigués examinada (16). 
Aixb amb tota seguretat es va complir, perb, temps després, ja I'any 1533, ambat 
a coneixement dels conselters i dels apotecaris que hi bavia alguns "botiguers 
droguers" o mercaders que per vendre millor els seus materials s'havien associat 
amb un apotecari, posant-lo a casa seva amb I'excusa d'haver-li llogat part del 
local, amb la qual cosa els medicaments confeccionats i les drogues tenien miltor 
sortida i comer$, i tenint també en compte que tan sols era I'apotecari qui podia 
fer-ho, i tant el soci com el1 juraven que així era, a requeriment dels cbnsols del 
col4egi i segons deliberació que tingué lloc al Consistori, s'ordenava (17) que des 
del 29 de novembre no li fos permes a cap especiero apotecari de la present ciu- 
tat obrir o tenif tenda per vendre medicines ni vendre-les d'amagat o declarada- 
ment a casa de cap droguer o mercader que vengues drogues, com tampoc a casa 
d'altres persones que a tal negoci es dediquessin (18). 

Malgrat tot, posem en duhte que aquesta ordinació s'aptiqués energicament. 
Ens consta que durant el penode Ir de gener de 1595ller de gener de 1623 I'a- 

15 . 29 d'agnst dc 1510. 
16 - 9 6agost de 1473. 
17 - 17 de oovembre de 1533. 
18 - Si un apolecari volia obrir botiga . aquesla havia d'estar a la seva propia casa o alla on habitualmenl 

visqu6s. ja  que no tan sols s'havia d'apadar del mal sin6 que de caure-hi, evitan1 donar facilitats per 
fer-ha. 
(vegeu: A.H.C.B., Registre de Ordtnacians, 1530-1538; f.109). 
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potecari Gabriel Benet i Pedro1 i el mercader Jaume Magarola, ambdós de 
Barcelona, formaren companyia per explotar I'apotecaria del primer (19). 

Ja a mitjan segle XVI un aspecte important com era el control dels materials 
dedicats a la confeccid de medicaments, evitant guanys innecessaris que podien 
portar a l'oblit d'aquest control, que podia venir a conseqüincia de les conco- 
mitancies existents entre droguers i apotecaris, era cnten que s'havia sedimentat 
en el Col4egi d'Apotecans de Barcelona. Aquest cnten era molt justificat segons 
el concepte legal que qui havia de respondre de la qualitat deis materials medi- 
cinal~ que es manipulaven era Yapotecan i ningú més. 

No obstant aixb, en general, malgrat que els pnvilegis eren suficientment 
explícits, res impedia que els droguers els ignoressin pensant en els seus propis 
interessos. 

El 14 de desembre de 1546 Joan Fernindez Manrique, marqués d'Aguilar, 
canceller major de Castella i capita general de Catalunya, pronunciava una 
sentencia referida a una causa entre droguers i altres individus, d'una banda, i el 
Col.iegi d'Apotecaris, de I'altra (20). En aquesta sentencia es deia que, tenint en 
compte el pnvilegi reial concedit als dnsols i al Coklegi d'Apotecans de 
Barcelona en el que es prohibia a mercaden, droguers, sucrers, revenedors i 
altres que tinguessin o venguessin alguna droga o especie falsa, pebre, gingebre, 343 
clau, canyella, safra, bitxo, pdlvores o qualsevol altra substancia simple o com- - 
posta concernent a la medicina, triturada o "canviada la seva essencia", bavent XIV 

de vendre-les i tenir-les senceres, o sigui, "en la seva propia forma i material fa1 
com son segons la seva naturaiessa", i ja que el pnvilegi concedit ats apotecans 
el seu dia pel rei era "ceri i ciar", no hi havia cap dubte que la sentencia era favo- 
rable al Col4egi d'Apotecaris de Barcelona (21). 

Es indubtable que aquests plets i discussions ocasionaven despeses al col.legi, 
despeses que havien d'afrontar-se amb I'ajut de tots els apotecaris, tal com queda 
pales el dia 23 de mar$ de 1547 (22) quan, reunit el col.legi, els cbnsols manifes- 
taren que, per taó del plet i causa existent entre el col,legi, els droguers i altres 

19 - A.H.PB., Not. Gaspar Montserrat Xemalleu. lg. 32.1' pan; 1623. 
20 - A.C.A., C. 14247; f.23&241. 
21 - Aquesla sentencia reiterava i reloi$ava les lacultats dcls apatecaris de Barcelona pel que feia a la 

venda i manipulació d'esflcies medicinals al detall i altres, com eren el pebre. gingebre, clau,canye- 
Ila. safb. ~ólvores dtl "D&. cte., reafirman1 lo1 et disposi amb anteriontal oer oriuileejs. ordina- . .  - 
cians de la eiulat i sentencies. oer laouals ells eien ets únics oue. en exclusiva. oodien tenir i vendre . . . . . . 
especies i drogues al detall i modificades del su aspecte tiatural. 

22 - Aquest dia el col.legi es reunia a i'esgl6sia del Palau Reiai per discutir sobre lesdcspcses del pielque 
abans hem citat, previa wnvocatbria dels dnsols loan Latzer Rossell i Antoni Fener, convwalbria 
que havia srñbat a cada im'ividudelcd.legi mitja"qani cl síndic del mateix, Pcre Prexens Assistiren 
a la reunió: Miguel March (a) Raig, Ioan Lucano, Banomeu Gavana. Joan Magarola, Ioan Boaqui, 
Miquel Cafont, laume Gamis, Joan Lamr Bosch, Climent Fonlanilles, Joan Tonent. Franeesc Joan, 
Joan Floren~a. Francese Busquets, Gabriel Oller, Miquei Alphonw, Ioan Fonoll, Perol Tema, Pese 
Symon, Vicens Querol. Miquet Soler, Ioan nidela i Pere Pau Solanes. a mes dels cbnsols i el síndic. 
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individus, s'havien produit moltes despeses i "eneara sen speren fez mes", i com 
que Miquel March (a) Roig havia prestat "per lo be y honor" del co1,Iegi una 
apreciable quantitat deis seus bens, la qual quantitat demanava se li tornés, wn- 
sideraven els wnsols que aiuo era molt Iogic i de raó ja que March no tan sols 
havia fet una bona obra sinó que havia tingut "mnlts treballs i fatigues perla 
deffensió de dit plet y cansa" (23). 

Iniciades les deliberacions, en primer lloc s'acordava que, de les "judications 
fahedores dels comptes deis apoteearis", li fossin reintegrades a March totes les 
quantitats que aqnest havia avanqat i que els cbnsols i els qui fossin escollits a I'e- 
fecte comprovessin els comptes de les despeses del plet i causa i que, un cop fet 
aixb, s'establís una taxa a pagar pels col4egiats, no podent quedar-ne cap d'ells 
exempt, estant facultats els cbnsols i persones escollides per exigir i realitzar 
qualsevulla actitud executiva peral seu cobrament (24). 

El col4egi escoUia per associar als cbnsols a Joan Magarola, Miquel Cafont, 
Iaume Gomis, Gabriel Oller, Vicenq Oller, Vicenq Querol i Pere Pau Solanes. 

També s'acordava remunerar a un tal Francesc Busqnets pels treballs i per- 
jndicis causats, sobre els quals bavien de decidir els cbnsols i wl.legues designats 
a I'efecte. 

344 Els eswllits, reunits dies després amb els dnsols, exceptuant-ne (hfont que - estava absent, acordaven pagar a Francesc Busquets la quantitat de 50 ducats, 
'IV equivalents a 60 lliures barcelonines, i que, per les quantitats que es devien a 

Busquets i a Marcb, cada col.legiat pagués 5 ducats, equivalents a 6 lliures bar- 
celonines, quantitat que comprenia la taxa de 2 ducats acordada com aplicable 
amb antenoritat. 

Alguns anys més tard, el 2 de desembre de 1558,els droguers, no massa resig- 
nats a perdre posicions que afectessin els seus interessos, obtingneren del Conseii 
de Cent que els apotecaris no poguessin confeccionar privadament la triaga, la 
salvia imperial i el mitridat, sinó que es confeccionessin públicament i que, a més 
dels apotecaris que fossin escollits, també s'escollissin dos metges físics idos dro- 
guers, els quals, tots plegats, havien de confeccionar aquests medicaments en 
presencia dels consellers, sent aquestes confeccions les que havien de vendre els 
apotecaris (25). 

23 - El  dosol Rosell digué que I'apotecari Francesc Busquels havia portal la causa amb molla dilig&neia, 
abandonan1 els seus propis negacis per "entendre ab malta vigilaotia en la deffensió de dita causa". 
i>ei la qual cosa havia sofen "molt dany". Aixb havia motivat ~ u e  se li diotés a Rossell que el rao- . . 
nable fora convocar al wl.legi pcr tractar d'aquestes qiiestions ja que Busquets havia treballa1 "ab 
totes ses forces" nel be de tot el col.teei. 

coidit. nqu?,l r.u.sr .ihiigai a pagar .i ii ..ti~a dr.1 cdl lb# 1que1i.t pdri 411 >ala" qus a,rr:spanJnr 
A ..i <.oi.l 51 clr comptr., hrgic..%in cii.it judicalr pcl\ cún>iiir dcl .,,I I:$i 

25  . $1 H >1 l$., U ~ l ~ l ~ ~ r ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ .  155h.Ij59, i lb! S 
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Pocs dies després, el 28, els droguers també aconseguien que la "coofecció 
nobitis", vulgarment coneguda com confecció d'alquemes, no pogués ser con- 
feccionada pels apotecaris si no ho era en "lo modo y forma que per lo ConseU 
o d i a n  detiberat a dos del present mes" havia acordat que es confeccionb la 
tnaga (26). 

Aquestes mesures fustigaren els apotecaris a defensar-se. El 6 d'octuhre de 
1558 aquests havien argumentat als consellers que la presencia dels dos droguers 
no era necesshria ja que aquests no havien passat cap examen que els capacités 
per a la "verdadera conexensa de ks drogas y altres coses son menester en dita 
coofeciíio", i que també calia considerar que es podnen produir malentesos 
entre apotecaris i droguers pels "plets tinguis entre eUs". ELs apotecaris aconse- 
guien que el Consell de Cent, informat sobre la qüestió, deliberés i arribés a la 
conclusió que no era necessari que els droguers intervinguessin ja que el que con- 
venia era que aquestes confeccions es fessin prontament i amb tranquilitat (27). 

L'any 1562, constitu~t el Col,Legi de Droguers, assolit el seu reconekement 
com a corporació i no sent wrdials, com ja era costum, les seves relacions amb el 
Col4egi d'Apotecaris, els droguers continuaren actuant bastant al seu aire, la 
qual cosa motivava que els apotecaris no poguessin dekar de vigilar els seus inte- 
ressos que continuaven veient perjudicats. 

A la vista d'una noticia datada el 16 d'octubre de 1586 (28) tenim coneixe- 
ment d'un altre procés quan el 15 de maig de 1567 Jaume March (a) Roig i Joan 
Prats, ambdós cbnsols del C01,legi d'Apotecaris, afegien una súplica a la causa 
que mantenien contra droguers i sucrers. Deduim que els cbnsols denunciaven la 
violació pels droguers, suaers i altres individus d'una reial sentencia pronuncia- 
da a favor del col.legi, la data de la qual no s'especifica. Els wnsols dels apote- 
caris havien trobat pebre triturat a casa d'alguns droguers, la qual cosa estava 
prohibida ja que tan sois podien tenir-lo sencer. Deien els cbnsols en La seva súpli- 
ca que la inspecció del frau i de I'exig&ncia de l'aplicació de penes els havia de ser 
atribuxda i encarregada. Per la seva part, el síndic de Barcelona pretenia que 
aquesta mspecció pertanyia als consetlers i, encara que la reial sentencia els bo 
impedia, s'argumentava que el que desitjaven els apotecaris era interposar-se en 
la qüestió. El que havien de ter els cbnsols del col.legi, deien, era tomar als 
infractors les penyores de les quals s'havien apoderat com a sanció. 

26 - Id.; f . l N  v. 
27 - Aui, en un hitur, e b  droguen no hi estanen prerents, quedant, perh. en vigor els acords presos els 

dies 2 i 28 de setcmbre amb i'ercepeió Uidicada. Amb auib tamb6 awnieguien e$ apotecaris, de 
manera practica, eliminar la prcsbncia del droguer segons deien les ordinacions dc novembrc de 
1433. 
(vcgeu: id.; f.110 v). 

28- A.C.A. ,C.r4848, f .281vi~  
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Aquesta situació havia produn gran tensió entre els consellen i els cbnsols 
del Col4egi d'Apotecaris perqut? els pnmers disputaven als segons I'exclusiva 
d'inspecció de les drogueries i de les altres tendes. 

Veiem, a més, que els cbnsols apotecans volien confiscar a la part contrina 
dos capses, contenint una algalia i l'altra almesc, trobades a casa d'un tal Mili, 
Aquest va recórrer als consellers. Per la seva banda, el mostassaf Iborra requisa- 
va de I'apotecana de Roig, cbnsol del col.legi, un morter i certa quantitat de con- 
fits que aquest havia confisca1 a un droguer. Els cbnsols havien posat recurs i, 
com que la sentencia els havia esta1 favorable, el morter, que era de coure, i els 
confits que el regidor s'havia emportat de casa de Roig, o el seu valor, havien de 
ser-li tornats. 

La questió no deuria agradar massa i els consellers, el mostassaf i els droguers 
alhora deien que els apotecaris no es podien ficar en coses que no eren de I'art 
de la medicina i que, per taut, la jurisdicció en aquest cas era privativa dels con- 
sellers i del mostassaf, hasant-se en un privilegi concedit el 1510 per Ferran el 
Catolic a la ciutat de Barcelona. Afirmaven que no havia d'obsemar-se cap altre 
privitegi. Perb com que el 1570 s'havia pronunciat una altra sentencia favorable 
als apotecaris i contra el síndic de la ciutat, síndics de la Llotja de Mar, droguers 
i mercaders, davant la por de que el Col.legi d'Apotecans inquietés novament en 

346 defensa dels seus interessos, eis droguers i els altres demanaven ats consellers 
XIV que interposessin recurs. Aixi, s'anomenava una vuitena per tal que estudies les 

ordinacions de Barcelona, amhant aquesta a la conclnsió que ni el Uoctinent del 
governador ni I'assessor podien exercirjurisdicció a la ciutat. Aixb motiva que els 
apotecaris demanessin que la provisió dictada i l'escnptura presentada pel síndic 
de la ciutat i les 8 persones de la comissió fossin revocades i anul,lades, aconse- 
guint que el 13 de gener del 1586 la Reial Audikncia proveiés de paraula que pel 
que feia a la sentencia reial els conseiiers havien d'inhibir-se'n, perb que pel que 
feia a aquesta qüestió no se'ls restnngia cap autoritat. 

A i b  deuna fer efecte ja que el síndic de la ciutat en la seva súplica deia que 
la ciutat no tenia la intenció d'actuar contra la sentencia reial i, a mes, la conclu- 
sió final de la Reial Audiencia era que no es podia impedir als apotecans que 
actuessin segons la sentencia i les provisions fetes postenorment, condemnant-se 
a la par1 neutral a les despeses. 

Per tal d'evitar diferhncies, a wmencament del segle XVII, el 25 de juny de 
1603, el Col4egi d'Apotecaris i el de Droguers arnhaven a estahlir una concbrdia 
que el 12 d'octuhre de 1ó04 era aprovada pel capiti general del Principal de 
Catalunya (29). 

29 - Aquesta condrdia mostraria a ttavcs dels anys que de ben poc servina per evitar compet&ncies. 
Orientada per I'arrelat sentit paetista calal&, fiuctifer de no mitjanqsr imporlanls inleressos ecanb- 
mics, no va Unpcdir, pcrb, als droguers que wntinuessin amb les seves actituds negades a compten- 
dre que, tot i sent les drogues i especies susccptiblesde transiormació i matcrial comerciable, la fun- 
cióera molt diferent a la seva. 
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Els apotecaris, perb, tancats en el seu món i atents a protegir el seu status, no 
tingueren la suficient empenta per evolucionar en un sentit orientat a aconseguir 
un veritable monopoli del medicament que arranques ja en el seu origen del con- 
trol de les materies primeres necessaries per a la seva confecció, la qual cosa tal 
vegada hauna pogut prosperar d'haver-se fomentat I'associació legal d'apoteca- 
ris, droguers i mercaders, en tloc de tallar-la per I'ordinació del 29 de novembre 
de 1533. Possiblement, les circumstancies tampoc els afavoriren massa ja que no 
hem d'oblidar que els apotecaris del Principat eren quasi en la seva totalitat 
maniputadors de drogues medicinals i que aquestes els eren subministrades pels 
mercaders de Barcelona i per alguns d'altres ciutats importants; situació que, en 
el terreny comercial, els posava en mans dels seus subministradors. Aquest fet 
possiblement els treia la iniciativa de competir amb aquells en el seu teneny, 
mermant també, tal vegada, possibilitats la constant defensa de les seves prerro- 
gatives i privilegis que els obligava a mantenir unes despeses molt apreciables pel 
nombre d'apotecaris existents, ates el proteccionisme que mantenien. 

Aquests fets que es produien a Barcelona presentaven diverses característi- 
ques diferents a les d'altres ciutats. Per comprendre-ho cal retrocedir en el temps 
que ens instruira sobre certes circumstancies plantejades de diferent manera. 

Teslimonis en un plet (1587-1589) - 347 

GrAcies a part de la documentació corresponent a un plet entre apotecaris i XIV 
droguers mallorquins ens ha estat possible conCier alguns aspectes interessants 
de les seves activitats, tant a Barcelona com a Mallorca. 

Per les dades que wneixem, sembla ser que durant els anys compresos entre 
1579 i 1582 la Reial Audiencia de Mallorca i el Reial Consell havien pres com a 
base d'algunes sentencies donades en relació al plet els usos i costums de la ciu- 
tat de Barcelona, segons les relacions que obeien a la legislació vigent a la capi- 
tal del Principat de Catalunya, la qual cosa, no satisfent gaire als droguers de 
Mallorca, efs havia impnlsat a continuar el plet en defensa dels seus interessos. 
Aquest plet havia obligat, a insthncies dels uns i dels altres, a obtenir testimonis 
de ciutadans barcelonins per aportar criteris que ajudessin a clarificar el panora- 
ma. Gricies a aquests ens ha estat possible coneixer interessants aspectes rela- 
cionats amb el comer$ dels droguers i apotecaris barcelonins perque, sense arri- 
bar a coneixer el resultat final del plet, hem comprovat de manera indirecta cer- 
tes diferencies existents entre els apotecaris i els droguers mallorquins i els seus 
col.legues barcelonins, dades procedents de la documentació guardada a I'Arxiu 
Histbric Municipal de Barcelona, perb que tan sols comprenen el penode 14 de 
maig de 1568 a 28 d'abril de 1569 (30). 

Perla fase del plet que coneixem, sabem que Lloren? Borras, síndic dels can- 
delers, especiers i droguers de la ciutat de Mallorca, vista la sentencia pronun- 

30 - A.H.M.B., Gremis Municipals. Caka Adiogue~. 
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ciada a la Reial Audiencia de Mallorca el 29 de julio1 de 1589, afirma que es con- 
sideraven afectats, pe rjudicats i agraviats per les reials sentencies pronunciades a 
favor dels apotecaris. 

En les capitulacions del primitiu procés es prohibia als droguers la venda de 
triaga magna, mitridat, pólvores de "duch i "panras" (vi hipocratic?). 
Argumentava el síndic Borras que aixb els perjudicava ja que les pólvores 
citades no eren més que una barreja de sucre i canyella, barreja m& prbpia de 
droguers que no pas d'apotecaris, i que la triaga, mitndat i "panras" s'havien de 
poder importar a I'illa ja que allí no era costum confeccionar-los i sempre s'ha- 
vien fet venir de fora, costum també seguit pels apotecaris barcelonins ja que 
-akí ho assegurava el síndic- els privilegis i ordinacions dels apotecaris no prohi- 
bien de eao manera la imnortació. 

Una altra cosa que molestava i perjudicava els droguers mauorquins era la 
Ilicencia que s'havia donat als apotecaris, en la referida primitiva sentencia, pez 
treballar cera Iliurement, manipular especies i vendre qualsevol mena de confi- 
tures fins Ia quantitat de 6 Iliures, perqui la consideraven capa% d'anihilar I'ofici 
de cerer a Mallorca. Pet que feia a la wnfecció de confitures, si s'afegia que 
també en podien vendre les vídues d'apotecaris, resultava practicament impossi- 
ble que altres de I'ofici -droguers, candelers i sucrers que tenien eol.legi i ofici dis- 

348 tint format persentencia diferent a la dels apotecaris- poguessin vendre quelcom, - 
XN la qual cosa, a més de representar un frau per aquests, era diferent al que passa- 

va a Barcelona. 
Segons afirmava el síndic, la confecció i venda de cera i de confitures no era 

prbpia dels apotecaris barcelonins, afegint que amb I'autorització donada als 
apotecaris per poder examinar a "sos &ts" per exercir aquests I'ofici de cande- 
lers, sucrers i droguers, s'establia quelcom d'il.lbgic ja que els dits examens eren 
més propis dels diputats del seu col.legi, com a perits i més experimentats en I'art. 
Akb  sense tenir en compte, a més, que els examinats, un cop aprovats, bavien 
d'ingressar en el respectiu col.legi, tal i com era costum fer-ho a Barcelona. 

Per la mateixa sentencia es prohibia la venda de sublimat i d'arsenic a can- 
delers, sucrers i droguers, la qual cosa -seguint la tínia comparativa amb 
Barcelona assenyalada per Borras- era lícit que la fessin els droguers barcelonins. 

Un altre motiu que provocava les protestes i reclamacions dels droguers era 
ef de les aighes destil4ades ja que ningú que no fos apotecari podia confeccionar 
i destil4ar les d"'aiguardeut ayguaras y aygua de murta y altres semblants aygues 
oloroses". Aquesta prohibició, sumada a les limitacions sobre la cera, confitures, 
sucre i especies, i també la mel, venia a negar tant t'ofici dels reclamants com 
l'autoritat dels seus cbnsols, prohoms i examinadors, la qual cosa explica perfec- 
tament el desig del Col~legi de Droguers, Cerers i Sucrers de no deixar morta la 
qüestió i continuar el plet. 

El síndic del Col4egi de Cerers, Droguers i Sucrers de Mallorca, en defensa 
dels interessos a el1 encomanats, el 14 de maig i el 4 d'agost de 1587 aportava una 
serie d'articles a la causa perquk es citessin els testimonis necessaris per tal de 
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gessin intervenir, junt amb els apotecaris, en la confecció d'aquest compost quan 
es feia per a ús de la ciutat de Barcelona. El fet que no aconseguissin veure rea- 
litzats els seus desigs ens fa wmprendre també quines eren les intencions dels 
droguers mallorquins. Així, d'acord amb les seves motivacions, uns anys després, 
el 1586, el síndic dels droguers mallorquins, Lloren$ Barba, argumentava que 
tant La triaga com el mitridat havien d'importar-se lliurement a Pilla ja que els 
apotecaris mallorquins no els preparaven. Aixb te una certa explicació. 
Existeixen proves documentals que a diferents ipoques, malgrat que tebricament 
el monopoli legal de venda i fabricació el tenien els apotecaris barcelonins, de 
vegades havien d'entrar al Principal quantitats de triaga, sempre, perb, deguda- 
ment avalada la seva qualitat pels apotecaris dels llocs d'on procedien. També en 
altres ocasions s'havia prohibit que els apotecaris despatxessin tnaga procedent 
de Franca (34). sent, per tant, Ibgic que els droguers mallorquins volguessin asse- 
gurar-se la venda d'aquells medicaments que per wstum no es preparaven en el 
seu teneny. 

Així mateix, els droguers mallorquins reclamaven el seu dret a vendre i pre- 
parar confitures i manufacturats similars. Sobre aquesta qüestió tambi existien 
nombrosos antecedents a Barcelona (35). 

Un altre aspecte de les discbrdies entre apotecaris i droguers mallorquins, 
350 sempre segons les dades del plet, era la qüestió que es donava entre apotecaris i 
XIV cerers de I'illa. Sobre aixb també existeken a Barcelona nombrosos antecedents 

ja que en aquesta ciutat les diferincies entre apotecaris i cerers perduraren fins 
la separació oficial d'ambdós co1,legis (36). 

A Barcelona, antenorment al 1612, les ordinacions del 29 de novembre de 
1526 ja n'bavien modificat attres d'antenors i aquestes del 1526 estaven destina- 
des als "speeiers usant la cera y candelas de cera". Aquestes ordinacions assen- 

- 
34 - Jnrdi. R.. linavisita. oo.eil.. 249:348 ~.~ ~ , 
S Ilrm .i<t ahmr ;,>iii fii % a i .mcn(lmc.ni JI, >r.& XVI ~ l lun ,  opit,;~i., b;lcccl.inin, <rniin, iitnii - 

puir\i.n.inih rirqueoci3 nGulri. iurr.i<i< d. i ohtcniin n>ct $i. Jri.irinicntrc cllr Id z l r i r d  pci 52h 

minktrar-la a icsres i eclcbraeions. 
(vegcu: González Sugranes, M., Cantribueiá. op.cil. vol. 1,454 pp.: 66-67). 
1, encara que no hem prorseguit les investigacions per aquest camí per esbrinar fin8 quan va ser cm- 
rum le picparaci6d'squesu productes pels apotcear+s, esquasi segur que va ser practica eomú dunnt 
aquesta epoca en que cls dioyers mallorquins manlenien el pleL 
Un altre cas rlpic 6s refcrit a Santpcdor o", el 1588, produetes d'aquest tipus havien de ser submi- 
nistrats a la vila pei contractc entre cls seus regidors i I'apotecari Me Joan Feerrer, de Cardona. 
A In mateixaciutar de Barceiona,e11654,cls cbnsolsdel Col.legi d'Apotecaris confiscaven a uns dro- 
guers conserva de roses i eodony pica1 amh sucie i caramel, Bdeb al manamenl dc cliiusules de la 
conchrdia estableda entre a~otecaris i droeuen. vieenf des de I'anv 16M. " 
AI,L.IO dnt~ivJ:nts 12 cni pait,,r.n qiic p1 qu* 11 r Ir ;ii$fccr!6 t venda 3% p i d d u i t ~ \  JF :onf8tina, 
i l r  iosiumi ~ g u i t ~  i i~ii~it,n?.it\ prlr ~pu t~ i . i l i% l>.~rcclvnin, d'r,;~>,.i ..iiiit.<i yu.iisn r;iiiltdi pir 
reforqar les pelicionr deis droguen mallorquins. 

36- A partir de les ordinacions vigenir del 17 de Eetcmbre de 1612, vegeu: A.H.M.B., Deliberacions. 
Serie 11-121 (1611-1612); (279 v. 
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yalaven el que havien de pesar els ciris i les torxes i I'obligatorietat que tenia I'ar- 
tesi que les hagués fabricat de posar-hi el seu segell imprks, pero, a més, també 
permetien que treballks cera qualsevol persona sempre que fos pel seu propi Ús 
i no per vendre (37). 

El 18 de desembre de 1590, i segurament com a conseqükncia d'unes ordina- 
cions del 26 d'agost de 1590, gracies a una crida del mostassaf en la que practica- 
mentes repeteix l'ordenat sobre el pes i marca dels ciris i les torxes i normes per 
als qui pintaven les peces, comprovem que, pricticament 75 anys després, la 
situació poc havia canviat ja que I'ordinació va hksicament dirigida a quatseval 
"apotecari-specier usant de cera" (38). 

Durant el període 1526-1590 ja s'havien pres altres mesures pez tal de bene- 
ficiar el manipulat de la cera. 

Per comprendre millor la qüestió a Barcelona i valorar les afimiacions dels 
testimonis que intewingueren en el plet dels apotecaris i droguers mallorquins, 
cal remuntar-nos a temps pretkrits. 

Les arrels de les relacions entre els cerers i els apotecaris harcelonins les 
podem trobar, segons indica González Sugrañes, a comenpment segle XIV quan 
"Candelers e Tenders e Especiayres" apareixen units i'any 1302. Alhora, podem 
recordar que no era pas estrany sinó corrent, i de vegades obligat, que I'apoteca- 351 
ri reial, per exemple, fos i'encarregat de subministrar artides de cera per a I'ús de - 
palau. XIV 

Aquestes vinculacions remotes entre cerers i apotecaris ja s6n un bon punt 
de partida per comprendre les dificultats que se succeirien durant el transcurs del 
temps entre els qui volgnessin especialitzar-se en el manipulat de la cera i desit- 
gessin separar-se dels apotecans, alguns dels quals unien a la seva activitat de 
confeccionar medicaments la d'ohrar la cera. 

El 10 de novembre de 1497 es promulgaven unes ordiiacions per "posar en 
degut ordre los aris deis apotecans e Candelers de cera de la dita Ciutat" per tal 
d'establir unes nomes clares i assegurar una adequada confecció dels articles de 

37 - Tambd era previst en aquestes ordinacions -akb ja havia esta1 lraaat amb anteriontat pel municipi- 
oue nineú tinxués "laulell u obrador de eaodekr de ceca'' a la ciutal si abans no havia esta1 exami- 

per solucionar la ailuació s'ordonava que qui tinguk iiidncia per tenir "lauleli de wde le r  de cera 
ab IiscenciP s ells otorgsdn per los dits Consats .ols a l re  u quiilsevol de aquells y aiamsteix quilseval 
qvi es o sera pez avsnl apoteca" exminat o pr temps de sinch anys haura slat en la dila CiuLlt o 
fera aauella ab aootcarri obran1 cera 0 sb candelea de cera sauells 16 o 1.1 oueuen v las sie lisit v . -  . 
pcme\ l rn i i  tioiiga o ~ibrador de candelri de m n  publicirmcnl rn la dila Cidal irmrm n trizilori 
de aquella) pci 1,. dit< Conrol\ u Ld l i e  o qualre*ol dr iiqurllr ni p r i  allzr qullrni,l prnona olii. 
rirl Con o jutgc ni, pugise esror iinpcdil u mole,lat rn  Icnir dila buiig. .." 
(\,gi.i , \ t i  \1 11. OrJinncidn, Serir IV- IJ  ( l ! I~ . lZ l I l~ :  [ IZ l  r-155, 

3h Id i ~ f v  I \ -22 ilSIL-151ji $ 4 )  
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cera (39) i unes altres, el novembre de 1506, que no predisposaven excessivament 
a eliminar diferencies. 

El 22 de novembre de 1537 ja es dóna el cas que els wnsols dels apotecaris 
havien de demanar I'ajut dels consellers perque els candelers pretenien obtenir 
certes condicions de compliment obligaton per als qui desitgessin obtenir el mes- 
tratge cerer (40). 

Poc temps desprks, el 15 d'agost de 1538, es donaven ordinacions molt espe- 
cífiques. Vist el desordre existent en I'art de candeler de cera a la ciutat de 
Barcelona per la pretensiú de molts individus inexperts i desconeixedors del tre- 
hall de la cera d'obrir tenda al públic "en gran derrepuiació y del honor dela dita 
Art y dels Candelers de cera dla Ciutat y dany dla cosa publica" i perqui no hi 
havia gent bibil per posar ordre en la qüestió, a instincies i súpliques dels 
"Cbnsols i Collegi dels apntecaris i candelers de cera de la dita Ciutat" s'ordena- 
va que no fos pemes a ningú tenir ni exercir Yart a Barcelona ni "temreus i terri- 
toris" d'aqnella si abans no havia estat per un penode de tres anys a Barcelona 
"ab apotheeary obrant manualment de ceralo ab Candeler de Cera lo qud temps 
bage adeverar als qui aquellas hores se trobaran Consols de la dita art de la cera 
eapres, eans de poder para obrador, a botiga sie tiogut y obligat" examinar-se 
pels corresponents cbnsols aquel1 any de la cera i quatre examinadors, dos apo- 
tecaris i dos cerers escollits, o sigui, un apotecan pel cbnsol dels apotecaris, un 
candeler pel cbnsol dels cerers, un que hagués estat cbnsol dels apotecaris I'any 
anterior i un que ho hagués estat també I'any anterior dels cerers. Caspirant 
havia de ser examinat d'obra "inteUeetnal y manual de la cera" durant dos dies. 
Els examinadors havien de votar secretament en mans dels dos cbnsols. Si resul- 
tava aprovat podia establir-se a Barcelona o els seus voltauts. 

S'ordenava que perqui no existís paritat entre els quatre examinadors, els 
cbnsols de la cera tindrien facuttat per escriure els seus noms a dos albarans 
"eposar aquells en un barreUe fassen tranre lo un de-dits dos albarans per un 
minyo menor de deus anys". Qni sortís podia sumar-se als examinadors que li 
semblés, jurant, pero, priviament a mans del cbnsol escollit. Cindividu aprovat, 
si volia, podia obtenir la facultat d'establir-se a Barcelona, teme i territoris, o 
podia obrar cera en qualsevol vila, lloc o parrbquia fora de Barcelona, haveut de 
pagar un florí d'or, o sigui, 17 sous barcelonins, i ser inscrit en el llibre de la cera. 

Per tal d'evitar discussions en un futur, els eximens havien de fer-se una 
vegada a casa del cbnsol de la cera apotecari i una altra a casa del dnsol de la 
cera, ja fos dins del mateix any o a I'any següent. Si els dos cbnsols no complien 
I'ordenat amigablement, aixb no havia d'impedir que els dnsols de I'any següent 
no complissin I'acordat. 

Si algú volgués tenir botiga oberta de cera, o vendre alguna mena de cera 

39 - GonzAiez Sugrañer. M., op.cil.; 117-120, 
40 - Id.; 37. 
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se de la dita art de la cera devant lo Consnl de la cera apothec. y devatln consol 
de la Art de Candeler y devat los adjuocts q si acostumen de ajustar per qukcu 
dels dits Cnnsnts" (45). 

Si d'uua banda tot I'esmentat sobre les relacions dets cerers i apotecaris bar- 
celonins ens ha mostrat que no hi bavia harmonia entre ells per les diferents pro- 
jeccions socials que tenien, d'altra banda ens fa veure que la independencia exis- 
tent entre els diferents regnes, aquest cas Mallorca i Catalunya, era ben real i que 
a I'hora d'obtenir informació que ajudés a esbrinar el litigi dels mallorquins se'ns 
mostra també una manca de coneixement per part dels propis interessats de les 
diferencies legislatives i no resulta massa wnvincent que davant d'unes realitats 
tegislatives vigents a Barcelona els droguers mallorquins esperessin trobar, amb 
les declaracions dels testimonis, arguments favorables als seus desigs. Si més no, 
és probable que el que esperaven que pogués afavonr les seves demandes fos el 
pes dels wstums o la simple contemplació del que era corrent cada dia, encara 
que, discussions a part, b un fet evident que a Barcelona durant el període 1526- 
1590, penode en que pot situar-se amplament el plet que ens ocupa, des d'un 
punt de vista iegislatiu cerers i apotecaris barcelonins estaven units. 

Vist el que passava entre apotecaris i cerers a Barcelona i entre els primers i 
354 els droguers, una altra de les qüestions en litigi que també comportava les recla- - 
XIV macions dels droguers mallorquins contra els apotecaris de I'iila era la de la 

venda d'aigües destii.lades, com m& endavant citem (46). 
Si en aquest cas tenim en compte que a Barcelona no eren per despreciar els 

45 - Aia6 provaearia que el 31 d'agost, data en que la súplica presentada peb dnsols ceren i el seu sin. 
dic fou tulmida en consideraeió oel Canscll uuan auuests sol.liciPaien riue seoark el CaCLed de . . 
C3ndclsn dsl .YApotc;in< pci t;;l dr ..lrisr s'dib ~ u l l q i s d e  m o l m  loquietots debs~s que Dnm 
r l l ~adad iose  srurtumanareyuir",el Cdnr l l  2cuiJer prdrroear la qur.,ii6dohnntla p.r a un ailrr. 
trin!rnm I>c<pr(s. hrwnl  crcultat nu\amcnt ~ 1 ,  cbnri,l\ 8 rindici r,.iyrcitu,. rr Jelibira$a 8 >'ajo*. 
lava el mes convcnient. Arribant ja al 17 de setembre del mate& any, vista i llegida la cowsponent 
doeumentaci6 del cas i davant la demostrad6 practica que les ordulaeions del 26 d'agost de 1590 i 
altresde res havien seMt per evitardisebrdiesentre aren i apotecazis -la qual cosa hem pogut com- 
orovar- i tcninl en camote. d'altra banda. aue els aootecaris no cxercie~ orhcticament t'art de cerer. 
p.r  iil de parar ii a I i t i ~ s  I ta+trtuu. el Canicll dl,posa\a, cn $titut di. Icr irrri frcultats 8 pniile. 
gk\, xpat'a rl Col le* d'Aputccan,drl Jc Ciro i 4"s 3r. Ic> urJuiar$an, :omun:r jr'n ,upnrnir lor 
el que feia referbncia a Id "ni6 d'ambd6s. 
(vegeu: Id. (1611-1612); t269 v). 

46 - A Barcelona js el segle XV veiem que tan rols eren els apotecarisestablem a laciutat els qui podien 
vendre aib"p6 deslil.lades, segons les ordinarions del 27 de oovembre de 1 4 3  
lveeeu: Gonz6le.z Susrañes. M.. oo.eit.: 13&1401. 

continuava mantcnint cortes evcepcians donades pel Municipi que pemctieo a qualsevol persona 
vendie "nygusras, a y p a r d ~ n f  s+a c aygua d a~oulsr e aygup d edmsia". 
E l  25 de iunv del 1654 auuesta ardinaci6 ia sofrek cortes madütcacions. ~odent  auaisevol oersona 
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usos i costums, el panorama de les aigües destil.lades f'bem de veure bastant con- 
fós pel que fa al que pretenien els droguers maliorquins d'aconseguir raons taxa- 
tives per resoldre el seu plet favorablement i tot sense descartar que, per al seu 
propi Ús, els apotecaris podien, i alguns evidentment així bo feien, destil.1ar 
aigües en els seus operatoris (47). 

Algunes reflexions 
Per tot l'esmentat i a la vista de les declaracions aportades al plet per les per- 

sones que foren citades a declarar, és possible comprovar algnnes dades que 
poden servir-nos per obtenir uns nitens de conjunt sobre aspectes de les rela- 
cions existents entre els apotecaris, d'una banda, i els droguers, sucrers o confi- 
ters i cerers, d'una altra. 

És interessant wmprovar el gran consum que la població de Barcelona feia 
d'aigües destil.lades, la qual cosa ens indica un tipus de medicació casolana 
amplament escampada, si mes no durant aquesta epoca del segle XVI, veient tan- 
mateix que no tan sols se n'assoriien apotecans i droguers sinó que abundaven 
els venedors i venedores ambulants que, de vegades, feien les vendes en llocs 
especíñcs com eren la plaqi del Born i la placa de la Ltotja, com ja havíem pogut 
wmprovar en una altra ocasió. 

Una altra dada evident 6s que el comer$ de drogues en gran escala era wm- 355 
petencia dels droguers, els quals, sens dubte, les snbministraven als apotecaris i, XIV 
si convenia, també bo feien a la població. Substancies perilloses com eren metzi- 
nes, opi, etc., els droguers les venien al públic vig'iant, tan sols, coneixer més o 
menys les persones que les adquinen. És molt probable que gran pari de metzi- 
nes que venien al públic els droguers, com arshnic, sublimat, etc., estiguessin des- 
tinades a la confecció d'esquers emmetzinats per exterminar rosegadors i altres 
animals. 

Les activitats prbpies de cada ari estaven, en general, ben diferenciades per 
als ciutadans, entenent aquests, de manera ben clara, que els qui especificament 
posselen facultats idbnies per a la confecció de medicaments, obeint les ordres 
del metge, eren els apotecaris, confecció que, sens dubte, volia d'uns wneixe- 
ments i un art que aquests adquirien seguint la normativa propia de I'kpoca. 

Gran part de les diferencies existents entre apotecaris i cerers obeien als 

Ja a final del segle XVIll la qiiesti6 no deuna funcionar masa b6 pei als apoteearis ja que durant la 
primera meitat de segle veicm que la destit.laci6 i venda d'aigues destil.lades necesitava d'uns exa- 
mens i @una autorització expresiamcnt concedida pel protornkdic del Principat, la qual coSa.com 6s 
natural, havia porta1 a una topada amb el Col-legi d'Apotecaris de Barcelona. donaal lloc a un pie1 
amb el destil.lador Gue& individu que, igual que altres, tenia llidncia per vendre aigües destil.lades 
oloroses -inclUs alguns d'ells tenien llidnna per fercures pcr tot el PMcipat i Comtats del Roselló 
i la Cerdanya- plet aqucst ja tractal eo  una altra ocasi6. 
(vegeu nota 47). 

47 - Jordi, R.. Privilegios. op.cit. 
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desigs d'aquests últims d'independitzar el seu art i millorar el seu status social i a 
la reticencia dels apotecaris d'abandonar els privilegis que els unia a I'art de la 
cera, conservant antics costums i no volent renunciar a cap privilegi, la qual cosa, 
ja que els apotecaris havien abandonat el manipulat de la cera, de vegades, era 
motiu que alguns dels seus fadrins, poc idonis per prosseguir I'art d'apotecari, 
poguessin dedicar-se a una activitat menor en coneixements com era aquel1 art. 

Les diierkncies existents entre droguers i apotecaris eren singularment per 
qüestions de tipus econbmic. Els droguers, en subministrar als apotecaris els 
matenals que aquests manipulaven en el seu treball diari, impedien un veritable 
control per part d'aquests, que, en ocasions, depenien d'aquells. El fet que els 
apotecaris restessin estatics en el seu art sense pretendre la conquesta de les acti- 
vitats prbpies dels droguers, creiem que els resta possibilitats, ja des d'un bon 
principi, per controlar totalment el medicament des dels seus ongens. 

Per les declaracions recollides durant aquest plet dels mallorquins 6s factible 
comprovar que I'art de droguer no era únicament i exclusiva comercial sinó que 
precisava de certs coneixements destinats a la conservació dels materials que 
manipulaven, coneixements que es desenvolupaven en una línia diferent de la 
prbpia dels apotecaris, la qual cosa confirma, un cop m&, que la quaiitat de la - 356 
major part dels materials simples emprats pels apotecaris forqosament depenia 

'IV de la qualitat dels subministres deis droguers, qualitat avalada per la seriositat 
d'aquests. Perb aquesta confianca en la seriositat comercial dels subministradors 
no era suficient. És documentalment provat que els apotecaris, de manera com- 
partida i col.lectiva, feien sistematicament la comprovació de la quaiitat de 
substancies emprades per a la confecció dels medicaments i són freqüents les oca- 
sions en que les drogues són retomades als seus subministradors. 

Un altre detall a tenir en compte 6s que per a la conservació d'algunes dro- 
gues i materials els droguers utilitzaven recipients i envasos iguals als uiüitzats 
pels apotecaris, recipients als que aplicaven els seus respectius retols. És per aUtd 
que mautenim una certa suspidcia davant la catalogació de pots, albarels i altres 
recipients anbnims de ceramica. Anilogament ens ha quedat demostrat que era 
corrent l'ús de capses de fusta pera la conservació de determinats tipus de cou- 
feccions propies de droguers i confites, capses que moltes vegades estaven deco- 
rades. El caricter utilitari i prhctic d'aquests envasos 6s probable que fos ben 
acceptat pels apotecaris destinant-los al magatzematge de simples i compostos 
propis del seu art. 

Tot ens fa creure que durant aquesta epoca &S molt probable que els matei- 
xos recipients de ceramica, vidre i fusta fossin comuns a apotecaris i droguers. 

El criten generalitzat de la població barcelonina era que els droguers eren els 
especiers i que la seva activitat era proporcionar drogues i, moltes vegades, con- 
fitures i aigües destil.lades. 



Queda pales, prenent com a punt bhsic per a la solució del plet que ens ocupa 
efs usos i costums de Barcelona, la manifesta influencia de la capital del Principat 
sobre els tres arts en el regne de Mallorca durant aquest període del sede XVI. 

De les narracions dels testimonis citats es despren que les normes seguides 
pels cerers per a I'obtenció del mestratge eren les corrents dels col,legis d'arte- 
sans, tant pel que feia als examens i requisits previs com a I'exigencia demostra- 
tiva de netedat de sang. 

Per últim, queda també pales que, partint prkcticament d'un tronc comú d'ac- 
tivitats artesanals, les diferencies entre especiers, droguers, cerers, sucrers o con- 
fiters i apotecaris s'anaven produint de manera paulatina i bastant clara, tot i que 
duraut aquesta epoca del segle XVI encara no havien aconseguit plenament el 
seu status diferencial i independent des d'un punt de vista legislatiu. 

Si durant aquesta epoca se'ns mostren les diferencies entre els apotecaris i 
droguers de Mallorca, també al Rosselló, a Perpinya, efs droguers que l'any 1620 
s'havien separat dels apotecaris els disputaven a aquests el dret de ser qualificats 
coma apotecaris-especiers. No és fins el 1698 que finalitzarien els atacs dels dro- 
guers que volien conservar per a ells el monopoli de la venda d'especies (48). 

Pero, malgrat les diferencies que s'aprecien entre ets uns i els altres, encara 
existien a Barcelona punts de contacte que mantenien algunes situacions ben 
legalitzades, situacions que motivaven certes ambigüitats pel que feia a I'art 357 
d'apotecari. XIV 

&xí, en un dels apartats de les "Cndes del Mostaqaf' del 25 de juny de 
1654 (49) es diu que cap venedor, taveruer o altra persona pugui fer "vi brocas ni 
clareja per vendre y encara dits taverners no puguen tenir-ne en llurs casas" ni 
que fos per al seu propi ús. Tant els droguers com els apotecaris podien confec- 
cionar vi per vendre, pero no podien "doname a beurer" a ningú, sota pena de 
20 sous i, a més, la perdua del material: "y lo vi perdut". 

Un altre apartat de la mateixa crida diu queja que els apotecaris i droguers 
tenien per costum fer "vi broca6 y clarea" no els podien vendre a mis de 18 sous 
el "corter" i a 13 sous, respectivament, havent de tenir, a mis, "las mesuras affi- 
nadas a dits preus", sota la pena de 20 sous. 

El 25 de febrer de 1667 continuaven vigents les mateixes disposicions, els 
preus, pero, havien baixat un sou respectivament, per bé que aquest any el dis- 
post afectava a taverners, droguers i apotecaris, la qual cosa ens indica que els 
tavemers ja podien vendre ambdues composicions (50). 

També la venda de conserva de roses, codony picat amb sucre o codonyat de 
sume i caramel, eren motiu de litigi. És aquest mateix any que els cbnsols del 
Col4egi d'Apotecaris de Barcelona confiscanen certes quantitats d'aquests mate- 

48 - Devy, P, Monographie historique sur !a Corporalion des Apothicaires en Rousillon des origines a 
1789. (Perpignan, 1943) (tesi doct.) 250 pp; 119. 

49 - A.H.M.B., Caja de Ordinaciones. Crides del Mostaqatf. Caja 26.1654. 
50 - Id., Caja 26,1667. 
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rials als droguers. Durant el litigi, malgrat que la documentació és molt incom- 
pleta, es pot apreciar que el protomedic del Ptincipat, Bosser, donava la raó al 
Col.legi d'Apotecaris basant-se en que els droguers havien vulnera1 alguns 
extrems de la concbrdia dels apotecaris "De Componendi Medicamenti 
Compositis", impresa el 1587. 

Piet eníre apotecaris i dropers bamlonins (1658-1660) 
Els plets no eren motivats tan sols pel comer? de substancies medicinals. Els 

apotecaris procuraven pels seus interessos en aquelles qüestions que es deriva- 
ven de la confecció en exclusiva de compostos discutibles, segons la seva finali- 
tat, com eren confeccions enteses com de confiteria pels droguers i com a con- 
feccions medicinals pels apotecaris. 

Degut a una acció legal iniciada pels cbnsols del Col4egi d'Apotecaris de 
Barcelona per unes confiscacions que aquests havien fet a tres droguers, els apo- 
tecaris desitjaven que els experts o, si fos el cas, unes terceres persones, dictami- 
nessin, segons els capítols expressats a les ordinacions de 1445 i de 1510, si el con- 
tingut de les "olletas, gema, gibrelietas, y caramelos" confiscats el mes de novem- 
bre de 1658 de les tendes de Llucik Raurell, Jeroni Valls i Pere Vidal, droguers 
de Barcelona, eren de tipus medicinal (51). 

358 - El sindic del Col.legi de Droguers, Pau Asbert, deia que el wntingut dels 
XIV recipients -"una gema gran, dos pibreuas petitas y una dotsena de oUetas y un 

paper ab vuit o deu írossos de earame1os"- que segons els apotecaris s'havien 
confiscat el mes de novembre de 1658, no podien ser examinats ja que no conte- 
nien els mateixos productes que havien contingut. 

Aquests fets es produlen el desembre de 1660, o sigui, pr&cticament dos anys 
després de la confiscació de les proves aportades pels apotecaris, les quals no 
havien estat donades, segons deien els droguers, conforme els requisits que 
demanaven les penyores o proves motiu de litigi. Perla seva part, els apotecaris 
deien haver entregat al Municipi una gena gran, dos gibrelles petites, una dotze- 
na d'olles petites i un paper amb 8 o 10 trossos de caramels. Els droguers añr- 
maven, perb, que els apotecaris havien confiscat, de casa de Llucii Raurell, una 
gerra i 12 oUes petites i 4 lliures i 6 unces de caramels; de casa de Pere Vidal, 12 
olletes i 5 gibreUes i, de casa de Jerooi Valls, 6 olles petites contenint "gelea i gra. 
nada" -no diuen la quantitat- i 2 Uiures i 2 unces de caramels, que, tot sumat, feia 
un total d'l gena, 5 gibrelles, 36 olles petites i 6 lliures i 8 unces de caramels, 
quantitats que, evidentment, de ser certes, veiem que en res s'assembien al nom- 
bre de proves aportat pel Col4egi d'Apotecaris. 

Assegurava també el síndic dels droguers que res del confiscat pels apoteca- 
ris havia estat dipositat a la guarda de penyores i que tot havia quedat en poder 
deis cbnsols apotecaris. Afegia que el 8 i el 24 de gener de 1659 s'bavia demanat 

51 - A.H.M.B.. Cremis Municipais A-1658,9 h. Jn 
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que el confiscat pels apotecaris fos dipositat en "ma y poder del scriva de la 
cansa", la qual cosa, en no haver-se fet, pemetia dir que amb el que se'ls mns- 
trava aleshores no tan snls podien afirmar que no era el confiscat el 2 de novem- 
bre de 1658 sin6 que els apotecaris podien haver suhstituit alguna cosa del que 
s'havia pres w m  a penyora, veient, a més, que el nombre d'objectes confiscats 
era molt superior al presentat pels apotecaris. 

Quant als caramels, els droguerr deien que no tan sols eren menys els trossos 
mostrats sinó que s'hi observava "la pols del sucre", la qual cosa provava, segons 
ells, que havien estat €e@ dies abans i no podien ser, per tant, els mateixos cara- 
mels confiscats el 1658 ja que -i en aixb els droguers sembla ser que tenien raó- 
transcorreguts dos anys "estarien moUs humits y apegadissos ablo paper" i no 
secs com es mostraven. El síndic demanava, per tant, que s'aixeqnés acta tant del 
nombre de recipients com de l'estat dels caramels. 

Deien també els droguers en la seva defensa que sota cap concepte constava, 
ni podia constar, que les proves materials presentades fossin les mateixes que el 
seu dia van confiscar els apotecaris, ja que, velles de dos anys, estarien passades 
i no servirien per dictaminar, tota vegada que eren materials que el temps alte- 
rava. 1, per mostrar que ells -els droguers- no es negaven a que es fes el reconei- 
xement, desitjaven que es comprov6s si ells podien fabricar segons el seu art els 
materials en litigi i que no estant aquests elaborats segons "la concbrdia dels 
Mgchs Drs en Medicina y col.legi de apots.", o sigui, no sent fets segons manava 
l'art dels apotecans, acceptat pels metges, aixb es veuria en confeccionar-los 
segons les nomes de I'art dels droguers en presencia del seu assessor (52). 

Per corroborar els apotecans la seva oposició a les argumentacions deis 
droguers comentaven que: 

52 - Davant d'aquesls raonamenls. els apotecans deien que per fer la visua deis materiab dixutits no 
ealia que es presentwin totsels recipieots quediscutien ets droguen, que tan solsera necesaria una 
pan del tot, ja que el que es comprovava era la qualitst de les confeccions que no la quantitat, es a 
dir. en aouest cas si ereo o no medicinals. 
?e¡ aue ieia a la seeona i tercera al.leeaei6. els aooteewis admelien ave els recioients ouc clls havien - . ~ ,~ . .~ 
confiat nu havien <>tal dipmitntr a la ca\l d r  I guarda d i  pcn)uic* ionl,. prib aub nu imprdia 
ru1112ar l'examrn )u qus clr recipicnti 4t.c cll, hasien guaidal er1rvr.n scec1l.1, 1 rn  la whtnd 
hi figurava la f i n a  dels droguers propietans dels maleixos. D'altra banda, afegien que a la casa de 
la guarda s'havien de dipositar les peayores i no el genere conflscat quan aquest no era pres com a 
pcnyara, pera tampocera necessanguardar els recipieotsja queen la doeumenlaciódel procés wns- 
lava que el 26 de novembre de 1658 el veguer havia diposilat les penyores a h casa de la guarda. A 
m&, en el foli 119 del procés de la causa -1amentablement aqoesta do«unentaeió que molles wses 
cns aclariria no i'hem trobal- enislia una dilighneia sobre els generes confiscats feta pel regent de la 
veeuena. " 
En la quína sl lcgnct6 dekdrogucn. rl, dpaccsi ir  addu.en qur cl\urumrl, qui  miislravrn no crcn 
el, maieiru, qur hdvlcn cnnúdi .  pdr0 i.1, qui  mo.iraten eren de Ir maietxd rrpicic. forma 
wmpasició d'aquells, ja que els que els draguen venien wm a "tsuletes de tos" eren iguals. i aixa 
penetna veore igualmcnt si, canfeccionats wm estaven. eren o no medinnals. 
A I'últim capitol de I'al.legaci6 deis droguen eh apotecaris responien queja aqueils havien especifi- 
cat el 8de  geneide 1619, en el capilal20, wm elaboraven ekcaramels i les wnserves i que. per tant, 
no era necesssria la visura o examen. com tampoc calia que els expens fessin I'operaeió ja que tan 
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Ir. Els escnts que figuraven en els recipients que estaven segellats pel 
Col.legi d'Apotecaris els havien fet, de propia mh, Llucia RaureU, Jeroni Valls i 
Pere Vidal, droguers. 

2n. Els caramels que mostraven, i que estaven en poder de la Cúria per cou- 
sentiment de les parts, eren de la mateixa qualitat, especie i forma que els que 
des de 1658 fins alesbores venieu els droguers i altres persones sota el nom de 
"caramels, u de tauletas de tos". 

31. Quan es demanaveu a les tendes dels droguers "tauietas de tos" aquests 
venien caramels de la mateixa qualitat i especie que els mostrats. 

El síndic dels droguers, perla seva banda, discutia en contra del que es quei- 
xava el síndic dels apotecaris, i deia que primer seria necessari fer les operacions 
precises per elaborar els caramels, el sucre barrejat amb roses i codony i la "gelea 
de granada" per poder així mostrar que cap dels recipients mostrats a la Cúria 
contenia el que havia estat confiscat de les cases de RaureU, Valls i Vidal, ja que 
els segells que penjaven dels recipients, i que es podien veure, no havien estat 
h a t s  i posats en presencia de les persones confiscades siuó que aixb s'havia fet 
després quan els va semblar als apotecaris. Així mateix el síndic Asbert feia cons- 
tar que una de les gerres estava tapada amb un pergamí lligat amb dos trossos de 
fil gruixut, amb dos nusos, sobre el mateix s'obsexvava un paper blanc, sobre 
aquest un altre i entre els dos bi havia uns fils que lligaveu les quatre nauses de 
la gerra. Sobre aquests fils i el paper que estava sobre el pergamí bi havia un altre 
paper, enganxat al segon amb pa d'hbstia, que tenia escrit "de la botiga de Llucia 
Raurell adroguer" i sobre aquest n'hi havia un altre, també enganxat amb pa 
d'hbstia o pasta, on bi havia escrit "(conserva de rosas a la itaiiana)". Segons 
mauifestava el síndic deis droguers, qui ho obsexvés podia veure que un deis fils 
que lligava el paper amb les nanses de la gerra tenia un o dos nusos junts, molt 
facils de desfer, podeut-se obrir la tapa amb molta facilitat i posar-bi dins "qaal- 
sevol cosa". Aquesta afirmació era certa -continuava el síndic- ja que en el reto1 
de la gerra, ou es llegia "de la botiga de Llucia Raurell adroguer", es podia veure 
que la paraula "adruguer" no podia haver estat escrita sobre la gerra tapada per 
estar fora d'ella, a la part que penjava fora del recipieut. 

Afegien els droguers que les seves reiterades sospites sobre si els generes que 
s'havien d'examinar eren els que el seu dia es confiscaren -la qual cosa es uega- 
va- aquests no podieu estar en les mateixes condicions que dos anys enrera. Per 
aixo, el síndic demanava que els droguers, en presencia de qui els havia de judi- 
car, poguessin confeccionar, segons el seu art, similars confitures a les confisca- 
des. Demanaven així mateix que, després de confeccionades les confitures, tant 
- 

sok era precis que, conekent el procediment, es digues si consenics i caramelseren medicinals o no 
Afegien. a més a més,que ells no tenien capinwnvenient que les conserves i earamcls fossin ferspels 
droguen en la fuma referida, pub, fenl-los com els Bien eren medieioals i tenien efectes medici- 
nals. perla qual wsa. i per tal d'evitar d'ificultats, els apateca~s es contentaven amh que es fes 
i'operació segons la forma expressada pels droguers, sense apartar-se ni un punt de la f o m  i wm- 
posició detallada pei ells mateixos a les seves al.legacions del 8 de gener de 1659. 
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els experts com una tercera persona (53) podnen fer millor I'examen i que, al 
mateix temps, t'escrivil aixequés acta de la manera c o n  es realitzava I'operació 
de confeccionar cadascuna de les confitures, i que als qui fessin t'examen els fos- 
sin llegits els articles de i'al.legaci6 presentada pels droguers el 8 de gener de 
1659, els testimonis sobre aquests rebuts i també la concbrdia dels Col.legis 
d'Apotecans i de doctors en Medicina, perqut? poguessin constatar que les con- 
fitures fetes per droguers no eren segons assenyalava la dita concordia. - 

Tambe deia el síndic dels droguers que els experts i tercera persona, si hi £os, 
advertinen que, havent-se establert I'esmentada concbrdia, després de madura- 
des discussions, signada entre els Col.legis de doctors en Medicina i d'Apotecaris, 
estant aquesta molt estudiada ja que així ho reqnenen les qüestions de la salut, 
hi figurava com havien de ser confeccionades, per a ser medicinals, les conserves 
de roses i les tauletes per a la tos (54). Afegia el síndic que les normes de la 
concordia (55) eren fonamentals pel Col4egi d'Apotecans barceloní ja que mar- 
caven si una composició era o no medicinal. A mes, abans que qualsevol apote- 
can obns apotecaria havia de jurar el wrnpliment de la concordia de 1634, sig- 
nada entre apotecans i droguers, no podent apartar-se de les seves normes ja que 
elles condicionaven't'examen per assolir la mestria. Per aquest motiu metges i 
apotecaris acordaren com s'havia de fer la conserva de roses (56) i les tauletes 361 - 
medicinals pera la tos, sent aixo acceptat pels apotecaris. 

El síndic dels droguers deia que els apotecaris havien d'aclarir, per tant, que 
XIV 

les confitures de codony, roses, caramels i altres que confeccionaven els droguers 
eren fetes de manera diierent a I'assenyalada per la concordia, no sent medici- 
n a l ~  sin6 tan sols per al gnst i regal "dels bomens". 

53 - Quan en e15 peritatges hi havia pantalde erileri, produint-se unempa1,es nomenava una tercera pez- 
sona, a m a d a  per ambdues parts, per dictaminar 

54 - A la Concordia de 1587. a I'ananat Trochisei sive Pastilli". sota el nam de earamels o iauietes ver a . . 
la tos. no h i  fieura cao comoosici6. tal i oue aixb no exclan ose. de conbixer la eomoosici6 deis cara- " . . . .  . 
milr  miitiu dr.1 Itiigi -hcm ds c r i L r i  que ha 6gurl. pel qLe di. el 1 ~ x 1  <Iris sl Ik&at> de 8 de pinsr Jc 
IbSY.capiiul20 ln..mip:&ranOrmh Ir.iiOrmdlcs dr 1.0 Cuncbidia sns pcmr.!itiohl~n,r uncntcri mer 
concrei i possiblement mes ajustat. 

55 - No s'ha de eonfondre aquesta Conebrdia, a text d'obligada ten.?ncia per als apoteearis, que donava 
les nomes ller a la confecció dels medicamenü. amb la wnebrdia o aeord r>actal el lóM entre ei 
Col.ieei d'Áootecais i el de Droeuers aue ens ofereu el wnvineut oer a aueels drozuen ooeuessin > .  . . " .  . .. . ,. 
vsndri p e n ~ i r . ~  nlcdictnal> i op?ci<r. com crin gingihri.. cidb. can!clla i  no^ m o í i s j ~ .  vn \e  poder. 
prr>, ler opcracioni dc triiuiai i m o  ~quz l l i  mstcrials que 4s apdiccarir ncccaitabzn pci a la con 
lemi6 dr medicinrs. mairnlls que ha\iin dc rrr  \enti ls hcncsn Tamb6 tracia aqueda ;oncbrdia JI 
la delicada qliesti6 de les visites, de la venda en exclusiva de deteminades wnfeccions medicinals, 
en exclusiva o no pei a uns o altres, insaculaciaos per ocupar llocs al Consell de Cent Artistes: S& wn- 
seller, i, per Iltim, de les garanties eslablertes per al ompliment del paetlt per ambdues pans E l  text 
fomniert d'aouesla concbrdis ia fou dona1 a eonEixcr el seu dia. 
(i2gi.u loa,. R .  Bottcarii>< ) druycru i  bdrcclont5ir C~incordla d iu j l a  i dtwuiionea 'Bul Inf. 
Cici k t i a "  (1'4751 73. 11 1 122) 

Sh - Si a II ConcOrdtr de 1%- h8 fieurd 3 n>n,r.rrr de rus,, per l. manil  di. ducurniniacz0 wbr* i.i plci 
bem de referir-nos al mate* que diem a la nota 54. 
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De l'esmentat podem deduir, tot i tenint en compte la molt rednida docu- 
mentació d'aqnest plet, que a i'actitnd presa pels droguers no s'hi aprecien de 
manera clara, excepte en el seu al4egat sobre el nombre d'utensilis i material 
confiscat, arguments massa sblids en la seva defensa. Perb, malgrat el desconei- 
xement de les auantitats dels comnonents de les seves conserves i tanletes. akí 
com del seu procediment d'elaboració, creiem que poc podien apartar-se de la 
dosi i procediments d'elaboració de les composicions fetes pels apotecaris (57). 

Couc6rdia, deutes i discussious 
Ja entrat el segle XViII comprovem l'exist&ncia de diferencies entre apote- 

cans i droguers (58). Una serie de documents que hem trobat ens han permes 
determinar amb certesa un aspecte poc conegnt de les relacions comercials dels 
apotecans catalans amb els droguers. Aquestes relacions del penode 171911749 
ens mostren que durant aquest temps els apotecaris s'assortien de quantitats molt 
apreciables de drogues mediciuals a casa dels droguers i que en aquests negocis 
el credit era una forma usual de relació comercial a Barcelona, que continuava 
constituint un importaut centre de subministres. 

Cestudi detalla! d'aquests deutes ens podria donar una idea de les relacions 
comercials entre apotecaris de diverses localitats catalanes i els droguers que eis 

362 subministraven materials útils per al seu art (59). - 
Protornhdie eoutrs dmguers 

El 31 de julio1 de 1721 a Girona es posa en evidencia que la venda de medi- 
caments i metzines pels droguers estava lluny del possible control pels apoteca- 
ris. Pel que coneúrem, sembla ser que els droguers s'amparaven en un privilegi 
del 16 de maig de 1614, fins avui desconegut per nosaltres. 

El protomedic Creagh proposava que per tal de controlar certes metzines es 
constituís un dipbsit a la Casa de la Ciutat amb totes les que es trobessin a casa 
dels droguers, prohibit-se la venda de medicaments compostos sense el vist i 
plau del metge que nomenés la ciutat i del metge del Reial Hospital, probibint- 
se també la confecció de medecines i medicaments pels droguers, dins i fora de 
la ciutat, sota la pena de 20 liiures a beuefici de I'Hospital i l'entrega dels medi- 
caments al mateix. El protomkdic tamb6 proposava que es dipositessin les 
existkncies de soliman i d'arsknic a casa de i'apotecari més antic. 

57 - Tot, perb, queda supedita1 a I'euhumació de nova documenfaei6 que p d n a  mostrar-nos Les diferen- 
cies exisfents entre I'etaboraci6 pels drogaen i pels apotmris de les composicions discutides vistos 
els iespectius ai,legats, la qual cosa, un copm&s,ensfa considerar la necessitatde fer estudis profunds 
sobre les tecniques d'elaboraci6 de medicamerits pels apate~tris i no contentar-nos tan sols amb la 
noenca oue la seva fidetitilt a la Concordia era inalterable o inamovible. . , 

5 8 .  I A  ~nferprclació pn: mrdltaJa dz .a legiriarió espsiíira de vigade, h~ cunniluil un únic puni dc 
ui\ia p r  baiornr r.1 nier ar,:nvrlni Jc Irr c<mcnirdn ieiac~ons PsiO iñlnrar tan sol< aq~eqt aspccic 
fora adoptar una postura poc objectiva a I'hora de pretendre una visi6 adequada de deteminats 
aspecles comercials relaüus a I'an dels apoteearis eatalanr 

59.  Jordi, R., Boticarios y drogaoros barceloneses. op."t.; 112-115. 
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Aquesta proposta no ambk a prosperar, tot i que la Reial Audiencia del 
Principat considerava que s'havia d'ajudar totalment I'acció fiscalitzadora del 
protomi:dic (60). 

A final del 1720, conseqüencia del recel que tenien les autoritats municipals 
de Barcelona davant un posible contagi de pesta, aquestes mantingueren els 
oportnns contactes amb els apotecaris i els droguers de la ciutat per tal d'assegu- 
rar una bona provisió de medicaments per a les apotecaries de la ciutat. 

Gricies a aquests contactes (61) es confirma que I'actiu comer$ dels droguers 
importants assegurava la importació de drogues procedents de Liorna, Genova, 
Lisboa, Amsterdam i Londres i, per tant, es lbgic que la importació d'alguns 
medicaments compostos fos de vegades tasca fkcil per als droguers, sent-ho 
tamb6 vendre'ls o suhministrar-los als barcelonins d'una manera poc ortodoxa. 

El mateix protomedic Creagh, el 12 de maig de 1730, preocnpat per finatiizar 
els abusos que es produ~en al Principat pel que feia a medicaments, comprovava 
que alguns conñters tenien en les seves "boticas, muy detenorades, y de mala 
&dad las drogas, y demas casas para la composicioe de la medicha" i que els 
confiters de Barcelona despatxaven medicaments compostos, com eren la tnaga 
magna i les confeccions de jacints i d'alquermes, malgrat la probihició del tinent 
del corregidor de la ciutat, la qual cosa, com s'bavia vist, estava d'antic prohibit 363 
als droguers. - 

La poca previsió dels apotecaris barcelonins facilitana que, a partir de la XIV 

concordia de 1604, els droguers augmentessin les seves vendes. Aio conduiria a 
que, empitjorant-se la situació, el 6 de febrer de 1736 el tinent del protomkdic del 
Principat don& compte a L'ajuntament de Barcelona dels perjudicis que es 
podien seguir per a la salut pública si els droguers venien medicaments wmpos- 
tos com eren la triaga, alquermes i aitres, demanant que se'ls en prohibís la 
venda. Aquesta qüestió no tan sols preocupava als apotecaris sin6 que també 
motivava la intervenció del Protomedicat, com hem vist, i ens mostra una situa- 
ci6 molt similar a la dels droguers ja I'any 1558 i que ahans hem citat. 

La Reial Audiencia, assabentada de la qüestió, manava a L'ajuntament que 
escoltés el ctiteri d'alguns metges i als cbnsols del Col.legi de Droguers per, a la 
vista de finforme, poder judicar si era o no convenient que els droguers ven- 
guessin les dites confeccions medicinals. 

L'ajuntament informava que, veritablement, podien seguir-se pe rjudicis de 
permetre al Col4egi de Confiters aquestes vendes, per por que fossin adulterats 
"dichos compuestos por venir de otros reinos" i no tenir, per tant, la quaiitat que, 
especialmeni, oferia la triaga feta pel Col.legi d'Apotecaris, qualitat posada en 
evidkncia per I'exposició al públic de tots els simples que la formaven, la qual 

M). A.H.M.B., Cajas de Ordhacions Caja 26,1667. 
61 - A.ILM.B., Polítim y Represent&nes, 1721; f.93. 
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cosa jusfificava perfectameut el gran credit d e s t e  especiñco", a diferencia del 
que "se fabrica en otros reynos". 

Aquest informe de I'ajuutameut, si bi; era bastant concret, es basava en I'a- 
fumació dels metges wnsultats. Sabem que els metges digueren que la triaga 
fabricada a Barcelona havia estat estimada "por toda la Europa", no succeint el 
mateix amb altres confeccionades a I'estranger. L'ajuntament no informa amb 
detall sobre la qüestió de la confecció d'alquennes, per bé que els metges afir- 
maven que a Barcelona els apotecaris confeccionaven "el xarabe de cuchinillas", 
uerb aue no tenint al Pnncioat Uavors de ''mana o semillas iufector de aue se - 
hace dicho xarabe" se'n proveieu a Franca on abundava aquest material, amb la 
particularitat que venia acompanyat d 'nna  certüicacion de los cnnsules del gre. 
&o de botic&os de Ia ciudad o viUa" on s'bavia fabricat i que aquesta ceiifi- 
caci6 assenyalava haver estat fet per "manos de boticarios", no sent admb en 
aquesta ciutat sense aquest requisit, i tenint aquest xarop millor qualitat que el 
que es feien venir els droguers d'altres regnes estrangers. 

Per tant, el 27 de setembre de 1736 I'ajuntament, en interes de la salut públi- 
ca, considerava que havia de prohibir-se absolutament als droguers la venda de 
medecines compostes, podent veudre's tan sols el queja estava declarat per reial 
sentencia, o sigui, drogues simples en les wndicions establertes. 

364 - És interessant apreciar que els droguers, atents al seu negoci, confessaveu 
m hooradament que eUs no tenien "privilegio, ordenanza, ni otro instnunento algu- 

no por el cual puedan pretender serles facnitativo a sus individuos el vender estas 
dos especies (62) ni otra medicina compuesta, y que el haber10 executado ha sido 
una mera tolerancia del Colegio de Boticarios" (63), la qual cosa, vista la concbr- 
dia de 1604, ens mostra que, no estant aliíexpressat, aquesta era una negligencia 
que, a la Uarga, restava prenogatives als apotecaris. 

És curiós que fossiu les autoritats del Principat, junt amb els metges, les que 
miraven de normalitzar la situació evitant l'aprofitament d'aquella negligencia 
pels droguers. 

Els droguers no es limitaven a defensar els seus iuteressos davant els apote- 
caris. Eu relació a certes disputes que tiugueren amb altres gremis del ram de l'a- 
luneutació, el 1753 el Col4egi de Droguers i Confiters elevava un memorial al 
Consell suplicant I'exclusiva de venda de diversos dolqos i drogues basant-se, 
entre aitres arguments, en la concordia firmada el 1604 amb el Col.legi 
d'Apotecaris. La Reial Audiencia sortia al pas indicant que la pretensió deis dro- 
guers estava en wutta d'aquesta concbrdia (a), la qual cosa era certa. 

Aquesta vegada podem veure que el Col4egi de Droguers i Confiters era una 
potencia ecoubmica. Havia constitu~t una companyia pera la compra de prime- 

62 - Es refere* a la tnaga i a la wnfeeció #alquermes. 
63 - A.H.M.B., Político y Representaciones. 1736.1737; f.93. 
64 - Canera Pujal, J.. Historia poiítica y eeonbmica de Catalunya. Siglos XVI-XVIII. (Barcelona, 194-5) 

vol. 111: 305. 
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res mateties, fet a tenir molt en compte i que evidencia que, des d'un punt de 
vista econbmic, el Col4egi de Droguers estava miUor situat que el d'Apotecaris. 

No anaven pas millor les coses a Vic pel que fa a relacions entre apotecaris, 
d'una banda, i cerers i droguers, de I'altra. El 10 de marc de 1758 era notiñcat al 
capitk general del Principat, president de la Reial Audiencia, que el Consell 
havia rebut un escnt en el que Simó Gómez Pérez, pels poders concedits pels 
cbnsols i mestres individus de I'ofici de cerers i droguers de la ciutat de Vic, dona- 
va compte que pel reiaf privilegi concedit per Fetip 111 (65) fou erigida la 
Confraria de Sant Cosme i Sant Dami% a I'església dels Carmelites Descalsos, 
formada per les "quatro facultades de Cirujanos, Boticarios, Cereros y 
D~ogueros (...) y despues en veinte nueve de octubre de mil setecientos y tres, 
por coneeeiou del Lugarthenieute general de aquel Priucipado" es condecora a 
I'expressada ''whdia, y eon el titulo de Colegio" i, veient el nombre de mestres 
d'aquests oficis, que havia crescut notablement, ja que els apotecaris i cimrgians 
eren 21 i un altre tan! els droguers i cerers, donant-se el cas que a les reunions hi 
havia diferencies i dificultats per prendre els acords, fora beneficiós que droguers 
i cerers formessin un altre col.legi o wnfraria. Per a k b  sol.licitaven que es Iliurés 
provisi6 per a que així es fes i es poses sota I'advocació dels Sauts Martirs Llucih 
i Marcik, patrons de la dita ciutat, igual -posen per exemple- que es va fer amb 
els Mestres Aludes del Gremi de Curtidos de Vic i els Droguers i Cerers de 365 
Tarragona (66). XIV 

Determinació de substbcies medirioals per apoteearis i dmguers 
Tomant novament a Barcelona, i dins I'estricte terreny del medicament, el 

paper dels apotecaris encara no bavia baixat, perque I'any 1765 el municipi con- 
siderava que, malgrat que un importat apartat de les antigues ordinacions dels 
apotecaris havia estat derogat pel decret de Nova Planta (67), sense cap possibi- 
titat que tomes a estar vigent, les facultats que en el pnvilegi tenien els apoteca- 
ris per reconeixer i visitar sense assistencia de I'ofici ordinari les tendes i cases 
dels individus del seu coi4egi, dels droguers, mercaders i altres individus que tra- 
fiquessin amb materials i drogues medicinals, i encara que per la concordia del 
1604 es va perdre quasi totalment la visita als droguers, la visita i reconeixement 
dels seus magatzems havia de tomar-se a establir per tal que es comptissin "los 
beneíieios que se prometen de aquel repetido examen en Materia tan escmpulo- 
sa, y de la mayor co~~sequeneia", ja que no era suñcient per garantir la qualitat 
de les drogues la inspecció que es feia a les duanes de la ciutat quan entraven els 
&eres importats. 

65 - Es refereix a la renovació de pivilegis de 13 de julio1 de 1599. 
66 - Si be coaeixem oue el Conseli sol.licitava del caoii2 eeneral aue. en el femini de 15 dies. s'informés . u . . 

sobre la ptefensi6, demneixem com final¡&& la qUesti6. 
(vegeu: A.C.A., r389; 1.6 i SS). 

67 - L'ajuntament es referia a que els apoteearis no es podien r e m i  ni ajuntar sense Ui&ncia ni asint&n- 
6, d'autoritat superior pcr n>ncessi6 atorgada per Ferran el Caiblic. 
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Aixb era una necessitat per I'ajuntament ja que les drogues medicinals, enca- 
ra que fossin d'excelent qualitat en ser importades, "degeneran con el tiempo, o 
por baverse cumplido su nahual duraciou, o porque se pnüUan de mal cnnduci- 
das, y tal vez por las mezclas con que falsifican". Per preveure aquests perills i 
perque generes inútils no sewissin "al uso Medico de que podrian resultar lasti- 
mosos efectos", les visites als droguers i mercaders havien de fer-les els apoteca- 
ris "en resguardo de la publica Salud, tot i que era aconsellable, deia I'ajunta- 
ment, que, si la superioritat aprovava el que s'havia proposat, en cas d'oposició 
pogués encarregar-se'n la "Junta Superior de Sanidad o els mostassafs. 

Afirmava a més I'ajuntament a la Reial Audiencia que si confiava la recupe- 
ració de la salut als apotecaris, dels mercaders deia que aquests "solamente tra- 
tan de intereses" (68). 

Els anys passaren. Les discrepancies entre apotecaris i droguers persistiren. 
Així veiem que la qüestió dels preus era motiu per a que els droguers de 
Barcelona, el 6 de setemhre de 1786, instessin sobre deteminats assumptes que 
estaven pendents de solució a la "Real Junta de Sanidad sobre els generes medi- 
cinals i que per ser despatxats per la Reial Duana havien de ser reconeguts ahans 
pels apotecaris. En venir els generes medicinals carregats amb I'augment de les 

366 taxes d'aquesta inspecció, aixb repercutia sobre els preus que havien de vendre 
e$ droguers, en pe rjudici del públic, perque el que sens dubte pensaven aquests 
era que, en comprar a eUs els generes medicinals en quantitats importants, els 
apotecaris es convertien en intemediaxis i encaridors. 

Els droguers argumentaven que no es paraven en comentar certs punts trac- 
tats pels apotecaris ja que el que aquests pretenien era complicar les coses i que 
"las escrupulosidades que indican" les passaven per alt per considerar-les "error 
de pluma". 

No creien els droguers que haguessin de discutir sobre alguns punts dels 
gheres inclosos en la llista preparada pels apotecaris, per exemple, la veu gene- 
rica de balsam, el del Perú i el de copaiba, ja que no eren de la "inspección y pro- 
fesinn" dels apotecaris, com tampoc ho eren les herbes que regularment venien 
els "botánicos o arbolarins" ja que ells nomes consideraven el pe judici econb- 
mic que la inspecció produia al seu col.legi. 

A la llista presentada el 18 de juny de 1786 pels apotecaris, aquests dividien 
totes les substancies relacionades en dues classes: la primera inclola les conside- 
rades com a exbtiques i tan sols com a medicinals i la segona les que, tamhL exb- 
tiques, a més de medicinals podien considerar-se com a aptes per a altres usos. 
Aquesta relació venia signada pels cbnsols Francesc Sala Guardia i Mana 
Rodríguez. 

68 - A.H.M.B., PoliIiw y Ropresenhcions, 1765; f.204 i ss. 
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Els droguers, en la seva relació datada el 17 de juny, un dia abans que la pre- 
sentada pels apotecaris, relacionaven les drogues que, al sen criteri, necessitaven 
un "serio reconocimiento para el uso de la medicina". 1 si els droguers creien que 
eren en nombre de 123, els apotecaris deien que eren 262, més 35 que semien per 
a altres usos. 

El 27 de juny de 1786 els droguers refusaven coma medicinals 23 substancies. 
Referint-se a les altres deien que tot i que semien per als usos de la medicina 
podien ser emprades per altres finalitats extramediques malgrat que estiguessin 
en mal estat. Deien, perb, que "no es regular se oculte 8 los boacllrios quando 
bayan comprarla", comprometent-se el Col.legi de Droguers a passar esponta- 
niament ordres als seus individus per tal que no venguessin drogues dolentes als 
apotecaris, precaució que no sembla necessaria ja que els cbnsols dels droguers 
cada any feien les visites amb tot cenmonial als seus col4egiats. Aixb ens mostra 
dues coses: que admetien que, de vegades, no tenien drogues de garantia sufi- 
cient i que poc efecte va fer el criteri de l'auy 1765 de l'ajuntament sobre les visi- 
tes a les drogneries per part dels apotecaris. 

És curiós veure que en un altre document, sense data, que fa referencia a la 
Uista presentada pels droguers, els apotecaris qualifiquessin a aquelts de careo& 
de cultura per les faltes d'ortografia que s'apreciaven en el seu escrit, per la 367 
conupció gramatical de veus, per la manca d'uniformitat de I'idioma i per la - 
barreja de diferents substancies en una sola expressió. Perb, si a k b  no fos prou, XIV 
I'autor del document diu que fara ressaltar els errors del cataleg presentat pels 
droguers, que considerava, &una banda, incomplert en generes i, d'altra banda, 
sobreabundant i, a m&, equívoc i confós. Incomplert perque hi mancaven gene- 
res rnedicinals, no tan sols mixtes en el seu ús sin6 altres medicamenis notables: 
sal de Madrid, balsam del Perú liquid, balsam de copaiba, simaruba, cassia lignea, 
serpentaria virginiana, etc. Era sobreabundant perque en el cataleg hi figurava: 
acagon i nous vbmiques, copal i croca, "que no han esta1 may medicinals", i s'bi 
anotaven altres substancies vegetals indígenes com eren: 

Bistorba en Uoc de Bistorta 
Biscorcins Visco querciano 
Agno castor Agno casto 
Sargantona Zaragatona 
Elevoro Elleboro 
Polipodi Polypodio 
Raiz de peonia 
TormentiUa Tormentila 
%bid Turbith 
Epitimo Epythimo 

materials que no podien considerar-se drogues sin6 generes d'herbolaris. 
Aii mateix, s'hi havien inscrit generes químics impropis dels conekements 

dels droguers, com eren: 



Apotecans, dmguers i eerers a Catalunya (segles XN-XZX) 

Oti d'alcanfor en lloc de Alcanfor 
"Sales Bolatiles de Vivores" Volatiles 
"espiritu de Cornuaerbn" "Astas de ciervo" 

Afegien, a més, que enganyaven a I'extrem de dir "Espiri'ht de Quina, 
Regina" que era Resina d'escamonia, i de duplicar substancies com "Cercacola" 
i "Sercacola", que era "Sarcocola", i "Carba" que era "Karabe, Suceino". 

El cataleg era eqnívoc, deien els apotecaris, perquB sota el nom generic de 
"halcemo" (balsam) ets droguers reunien moltes especies de balsams. La parau- 
la amoniac (ammoniaco o armoniaco) incloia la goma i la sal, que eren substan- 
cies diierents, i per cardemomo entenien e! major i el menor. Com a carabe, que 
era karabe, el succino citrino, el blanc i el roig, i com a dictamo el de Creta, i com 
a re1 de flaxnella el concepte de calamo que era el (......) i I'oficinai. 

Continuaven dient els apotecans que a f'oli de tartar els droguers hi incloien 
les pedres bezoars, oriental ioccidental, i com a mineral incloien el bezohrdic ani- 
mal i "lo preparat de Barco" (69) per acabar dient que a l'escnt dels droguers hi 
trobaven aitres equivocacions que no comentaven per no allargar-se massa (70). 

Per la.seva banda, els droguers s'expressaven així: "Los cónsuies del colegio 
de drngueros en cmupümiento de un oficio les presentaton los Sres. Medicos Dr. 

368 Esteva y Dr. Soriauo para que digessen las drogas que necessitan de un serio - recomchiento pars el uso de la medicina", exposant la seva relació de produc- 
tes (vegeu annex XXVIII), al final de la qual els dnsols droguers Pau Pujo1 
Puignibí i Joaquim Pou Nada1 afegien que: "En punto a las drogas, que es poco 
lo qoe se consume por la medicine, y la mayor parte sirven por otras manufactu- 
ras dizen los consuies de dicho Colegio hazen tres visitas cada año a las Boticas 
de todos sus individuos, a Gu de que haltando dguua droga maleada dan una 
seria providencia a GII de que no se vendan; y para que conste donde convenga 
hnzemos la presente hoy en Barceloua á tos diez y siete Junio de Mil Setecientos 
Ochenta y Seis". 

Manca de visió del Col4egi d'Apote& de Barcelona 
El 5 d'octubre de 1792 I'apoderat del cot4egi, en compliment del decret del 

tinent corregidor de la ciutat, anava a casa de Joan Malet, fabricant de iicors que 
vivia a la Platja de la Barceloneta, al carrer de la Riba, perquk "pusiese de mar¡¡- 
Gesto los Jaraves Medifindes existentes en su tienda, a Gu de desmivise en 
inventario, y proceder a lo demas prevenido á los Redes Privilegios concedidos 
al Coliegio de Boticarios". A aquest requeriment Malet contestava que no tenia 
cap xarop i que no en sabia fer. 

69 - No entrcrn en les explicacions d'aquestcs de6nicions ernprades perquk creiem prou detemiiaatiu el 
en1r.n dui deli.nra<en rl? Bpoir.cdn> 

70 - Pcl pan inlerki que lrnrn le* Ilisic< 3 que cor rclenm. qu~nt  31 ir" iontingui de pralilriri mediri 
n l l i  u=& a I'fip~ica. Ic> donern a con+inr. trnnrcnic, lhlcialmrnl a l inncr XXVlll .  



El mateix dia fou visitat Josep Ribas, wmerciaut de la P lap  de la Veronica. 
En estar aquest absent, Mana Ferés, donzelia, respongué que tan sols tenia 
xarops d'orxata, llimó, capilera, vinagre i cafe. 

El pemquer Lluís Benech, del carrer Ample, també era visitat. Aquest 
només tenia xarop de capilera, de llimó i de cafk. Al mateix carrer Ample, Pere 
Mulet, empleat de Sanitat, deia tenir tan sols xarop de capiiera i de vinagre. 
Joaquim Bassam, un altre pemquer del mateix carrer, els tenia de capilera, Ilimó 
i orxata; a k í  com Josep Rihas i Tramuns, comerciant veí seu, els tenia de taron- 
ja, llimó i orxata. Acabant amb la visita feta a casa de la vídua Josepa Seivi, del 
carrer del Regnmir, que tenia xarops de capiiera, llimó, vinagre i orxata. Ignorem 
les mesures que es prengueren (71). 

Aquests feis tenen la seva explicació. El Col.legi d'Apotecaris de Barcelona 
pretenia obtenir l'exclusiva de venda de licors i de xarops, donant-se el cas cunós 
que un dels seus col4egiats -el nom del qual no s'indica- intentant fabricar-los en 
quantitat per vendre'ls, trobi una fnrta oposició per part del col4egi. Havent-se 
dirigit I'mteressat a la Junta General de Comer$, el 1793 se l'autoritzA per a 
"fabricar y vender por mayor toda especie de licoms, jarabes, destüados, contí- 
tora y perfmeria" i també a "bonifica~ tos vinos uaturaies, preparar los artiii- 
ciales y hacer lo demás tocante a su arte de destilador", no podent veudre, pero, 
a la menuda "ni en virtud de receta y quedaudo sujeto a Iss visitas del 
Protomedico por lo relativo a los jarabes medicinales". 

Vist aixi, i'actitud presa aquesta vegada pel Col.legi d'Apotecaris de 
Barcelona ens mostra, com a col4ectivitat, una important manca de visió davant 
aquesta situació, en haver limitat temps enrera la iniciativa d'un dels seus apote- 
caris. Tal vegada, valorades les coses des d'un difereut horitzó pel wI,legi, aixo 
hagués estat un bon punt de partida per iniciar un canvi de mentalitat col4ectiu i 
favorable per iniciar una futura industrialització i assentar les bases d'una indús- 
tria veritabtement farmachutica -estaven entrant ja en el segle XIX- i amb pos- 
sibles vinculacions dius el camp de l'alimentació. 

Pot explicar-nos aquesta situació el marcat aspecte comercialitzat adquirit 
per les farmicies barcelonines durant el segle XE? Tal vegada lamanca d'unió 
entre eUs? Es pot pensar, situats en aquesta epoca, que els apotecans, apartats de 
la font d'origen de les matkries primeres mediciuals, justifiquen la progressiva 
comercialització i dependencia dels subministradors d'aquelies com a única pos- 
sibilitat de supervivencia de la seva activitat? Volgueren aplicar l'antic coucepte 
de la "caixa" col4egial fundada el 1533 que tan bon resultat els havia donat? 

Tot són hipotesis. No obstant aixb, creiem que l'empenta iniciada per un 
col,legiat, neutralitzada pel col,legi, va portar a aquest, tardanament, al desig de 
couquerir col.lectivament un mercat queja tenien perdut. 

71 - A.H.P.B..Nai. los6 Fco. Mas ¡Vidd. Ig.l4;f,6W. 700,70t,703,706v i 708. 



Apotecaris, droguers i cerers a Catalunya (segles XW-XIX) 

ConRictes per als apotecaris gimnins 
Passant a una altra ciutat catalana, també veiem que el dia 7 de juny de 1798 

els cbnsols del Col4egi d'Apotecaris de Girona, Francesc Dorca i F e l i  
Passapera, racorrien a I'ajuntament de la seva ciutat (72) donant wmpte que els 
droguers de la ciutat venien al detall drogoes medicinals simples i compostes, en 
contra del reial decret del Consell Suprem de Castella o "provision auxiliatoria" 
del 9 d'agost de 1790 inserida al final de la Tarifa, o "regulacion de los precios de 
los medicamentos simples y compuestos que se despachan en las Boticas de estos 
Reynos para el uso medico con arreglo al qual no pueden los comerciantes y 
Drogueros en estos Reynos vender por menor los medicamentos simples y de 
Ringun modo ni pretexto alguno los compuestos", sota les penes corresponents, 
i tamb6 que contravenien el previst en les ordinacions del Reial Col.legi de 
Medicina de Madrid, d'obligada obserdncia per la reial resolució de 15 de 
novembre de 1796, on s'imposava la pena de 500 ducats a droguers i comerciants 
i ajudants que els despatxessin "aun con receta de medico" a no ser a I'engrbs i, 
tot i així, als "profesores de Farmacia con Botica abierta", la qual cosa també 
figurava al peu de les dites ordinacions. 

També exposaven que els droguers, infnngint les reials ordres i atemptant 
contra la salut pública, venien drogues medicinals "haziendo mezclas y eompo- 

370 niendo algunas vezes en forma de opiata unas con miel y otras con jarabes que 
XIV eUos mismos componen", raonant a continuació el supemu que resultava I'e- 

xistencia de col,legis i de gremis si no existia un mutu respecte dels limits de cada 
professió. 

Per tots aquests motius, els apotecaris demanaven que es donés I'ordre als 
droguers de que deixessin de vendre medicaments compostos a I'engrbs i a la 
menuda, així com medicaments simples a la menuda. 

Com fos que 1'11 de juliol es comunicava als droguers I'obligació que tenien 
de complir el que el Col.iegi d'Apotecaris havia demanat, el 13 de juliol de 1798 
els cbnsols del Col,legi d'Adroguers, Confites i Candelers de Cera de Girona 
presentaven un escrit manifestant que, conegut el decret del dia 10, motivat pel 
recurs elevat pels cbnsols del Col.legi d'Apotecaris de la seva ciutat el dia 7 de 
juliol, mentrestant no es presentés ordre superior derogatbria del decret del 
"Real Supremo Consejo de Castilla" o "Provisión Auxitiatoria" de 9 d'agost de 
1790, i reial resolució de 15 de novembre de 1796, els droguers gironins no havien 
venut, ni a I'engrbs ni a la menuda, cap medicament compost ni, a la menuda, 
medicaments simples. 

No obstant aixb, manifestaven que, pel que es referia als medicaments com- 
postos, res havien d'objectar ja que si algun droguer els havia venut havia estat 
sense saber-ho el seu col.legi i a desgrat del mateix, perb en el que no estaven d'a- 
cord era en no poder vendre medicaments simples a la menuda, ja que aixb sig- 

72 - A.H.M.B., Política y Reprenfunones, 1798; t235, 
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nificaria haver de tancar les seves botigues perquk quasi tot el que venien a la 
menuda podia considerar-se com medicament simple, sent impossible "enfrar en 
detaüe y connOmiento devido de lo que se entiende y deve entenderse por medi- 
camento simple". Per aquest motiu, demanaven que el Col.legi d'Apotecaris 
manifestés primer que era el que entenien per medicament simple i que, men- 
trestant aixb es decidís, quedés en suspens la prohibició de la venda als droguers. 

Atesa la súplica dels droguers per l'ajuntament de Girona el 14 de julio!, era 
comnnicat al Col4egi d'Apotecaris que es pronunciés sobre el particular. Aií, el 
18 de juliol, els cbnsols Francesc Dorca i Fdix Passapera manifestaven queja 
quedava clar per les ordiacions del Reial Col4egi de Medicina de Madrid, esta- 
blert per la resolució del 15 de novembre de 1796, que no podien vendre medi- 
caments els qui no tinguessin apotecaria oberta al públic i que es consideraven 
medicaments simples de venda prohibida al detall a droguers i a comerciants: 
pnrgants, febdfugs, alterants com, per exemple, -ho exposaven a títol il.lustratiu- 
quina, calisaia, ruiharb, fulles de senet, jalapa, escamonea i demés purgants, i 
"sales acidas neutras y alcafmas como son Cremor tartar o Nitro", sal de Madrid, 
d'hglaterra i "otras semejantes la m m a  tamarindos zarza, h a ,  opio y toda 
especie de goma resina y balsamos" (73). 

Afegien, a més, els cbnsols del Col.legi d'Apotecaris que els droguers tan sols 
371 podien vendre aquells gkneres d'ús ordinari per als aliments o menjars, com eren - 

el sucre, claus d'especie, canyelles, nou moscada, pebre i altres de semblants "y XIV 
asimismo cera, miel, y todas las demas manufacturas trabajadas en su oficio de 
confitero y cerero, y los generos que sirven para piohuas, y no son N se entien- 
den per medicinales". Acabaven el raonament demanant novament que no s'au- 

.toritzLs la venda de medicaments en aquelles tendes. 
L'ajuntament, molt lhgicament i sensata, volia coni?iier el criten dels metges 

de Girona (74). Després de conegut aquest és quan I'ajuntament de Girona, per 
major seguretat, demanava informe del que passava sobre aquesta qüestió a 
Barcelona (75). 

73 S cntentrn com a icnJe, al d:tdtl Ic< que no pa,sr.,,!n d'una "übn ci>il, p u s  no e< permitido a I m  
ur no ron Prolewru del Arie de Fumr ia  u ~ u  el peso mddi8nnl.) rol" de spu4l". 

74 - P l p a  u b  qui skrn queel metgeJo\ep Anioni Viadrr. el 24dr )ul,ul Js 17VX,ma#iií?sts$aen ndm 
dels seus wI.legues que si be eren intolerables les intrusians en medicina i cimrgia lamb6 havien de 
ser-ho en qliestions de medicamenls, ja que aquestes inlmsians eslaven en contra "Iss sabim dispo 
sieiooes del Real v Suoiemo Conseio de CsstiUa". aórmaot oue la venda de medicamenfs necessita- . . 
va del wneixement de lleis quimiq;es eo la seva ireparaci6 /tnturaci6, de les qriais resultaven dife- 
rents efectesals rnalalts. AUí. elsmetgesde Guona donaven de manera uninime laseva opiini6sobre 
la imponbcia de la preparaci6 i venda de medicaments pels apoteca& 

75 - El 12 desetembre de 1798 I'ajuntament de Barcelona informava a la Reial Audiencia, al capitagenc- 
ral Agustíde Lancaster, que a Barcelona se seguia la mateixa llei que a Girona enlre cls apote&ris i 
droguen, pero que a Barcelona es danava la circumsthncia particular d'existir la concbrdia de 12 
d'oflubre de 1óM. Des del 1562 els droeuen eslaven auloritzats a revendre les sis droeues: conveila. " , 
p-brc, gmgebre. ciau. ufra i nou m o m d i ,  perd. d me,. cxlstia la tdlcaancia dcis apetzwn, que ¿Ir 
permriizn 13 bcndz 31 pUbi8c de ,impl<'r 4 i 'cngrh 1 icnw manipuldr Pi.ibaqursia tol<rhnria irnis 



Apofecaris, dmguers i cerers a Caralunya (segles XIV-XIX) 

El problema de les relacions entre droguers i apotecaris era d'ambit estatal. 
Aiib es pot calibrar a la vista del capítol 17 de la "Concordia y Reales 
Ordinaciones de Farmacia" del 1800 (76) i de l'exposició elevada 1'11 d'octubre 
del 1820 (77). 

Nou col-legi pero mateixns problemes 
Durant aquesta epoca els fets adquiriren un caire més aguditzat, si 6s possi- 

ble. L'aotic Co1,legi d'Apotecaris de Barcelona ja havia desaparegut i se n'havia 
creat un altre, perb, no obstant aixb, l'actuació dels droguen no era pas diferent. 

L'11 de julio1 del 1828 els droguers es dirigien a la Cort, per escrit, fent cons- 
tar que, per ra6 d'una instancia del Col4egi d'Apotecaris, s'havia donat una 
ordre, que es publica el 28 de juny de 1828 al diari de la capital, prohibint a dro- 
guers i confiters la venda de xarops, aigües destil.lades, medicaments i drogues 
simples. Wtjanqant aivb el que pretenien els apotecaris -deien els droguers- era 
obtenir guanys molt excessius en perjudici del públic (78). 

Com que cada dos anys les botigues dels droguers, com les dels apotecaris, 
eren visitades per les Juntes de Farmacia, les quals recaptaven per aixb iguals 
drets, en ambd6s casos, sent notori que en ser importades les drogues també eren 
reconegudes per un farmaceutic visitador que les controlava a la duana, exigint 
per aixb drets més que regulars per fer la inspecció dels generes, demanaven els 
droguers que se'ls conservés la facultat de vendre Uinrement tota mena de dro- 
gues mentre no ho fessin en quantitats petites (79). Per aquesta instancia dels 
droguen es determinava que se suspengués l'expedient fins que es resolgués 

una justiEcaci6 ja que envendre els dtoguers aBarcelona drogues al detall, cl públic quedava millor 
a t b  que amb el que venien els traficants, resultaal al mate= temps alsapotecasisde Barcelona engo- 
rrós reatitzar visites alsdroguen. D'allra banda. aquesles vendes 'boles iaSeregr~n perjuicion, cosa 
que, si M a csitesi de I'ajuntament era apiicable a aquesta ciulat. no era aconsellable que fos aplicar 
a la ciutat de Girona o a aualsevol altra ciumt del Rincioat. no oodent. oer tanl. servir de model. 

16 - E,tanl mana1 p;r Ilc., J'aquiib rcy,>quc trn a l s  r s  l~miac?uiiad?sp31&8ll c I (  mcdic3mc.nb rim- 
p l ~ r  t cunip<i\iu>. 1 qui ci, erpscicn<! Jrilguci< rcnpuio can s l r  n I cnersi,. prlr grcvc perjudicir y ~ c  
s'orignen a la saiut piiblica que dits droguen no complekin el manat, aqucsta junta haura dc vigilar 
amb la m& gran cscrupolositat aquest punt, amb tots els mitjans que mnsiderl oportuns, prohibint 
que eh droguers puguin despaflrar medicines compostes incliis ais professon farmacbuh. eis seus 
corresnonsals. sense auc orimer sieuin eraminades i reconeeudes oer la oemna o ocrsones aue diou- , . . . .  . . 
idrcn aquesia junta. sqcllrn! Ir., inlb L I  n.u legcll impo,ani-¡<u les penes que mrryucn ler llci>. 
iwgeu: Cniarloa~. O -M~lla$ni. C .  llijiona upcil 7Y5) 

77 - Ouc cs priihth~ixi la wnda dc rr'mcir iiinipu,io> iis eomirrimlr. prfunii\tv~ 1 drugucn Ouz al, 
poblesoo hi hagi droguers,els apotc~aris novcnguh drogues a I'engrbs (vegcu: Id.). Aixbensassen- 
yafa el panorama de les ielacions entre apolecmis i droguen en el segle XM i comenpment de I'ae- 
mal. i que la iluita entre ells continuava amb tata viml$ncia, ja que els droguers pretenien posar 
remei als estralls causars aer una situaci6 oue ia fcia molt ternos oue es venia arrassesant. . , . . " 

l a  A H.\I.B.. Pollitro y H~prrrrnlanuner. 1131 (1) f 261 
79 - Climi<rn. gran, crnipaii idracmcs prr " ~ m p o n d o r i s ~ ~ I r n  baticPrior" tquc.a m2s.w'hon- 

cedis poder vendre xarops rcfreianls, que en realilat "no se difeereBwaB de la coserva dc w induto 
eo a h h r " .  
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certa gestió "que han hecho los boticarios de Madrid, la qual cosa -akí ho mani- 
festaven- produia grans perjudicis al Col.legi de Droguers ja que els que abans 
compraven als droguers: pintors, ebenistes, argenters i individus d'altres oficis, 
després del dispost el 28 de juny de 1828 ho compraven a casa dels apotecaris a 
un preu, perb, tres o quatre vegades superior. D'altra banda, no tenint connexió 
el que passava a la ciutat amh el que passava a Madrid, suplicaven es resolgués 
favorablement la seva petició (80). 

El 5 de setembre de 1829 el Col.legi de Droguers s'havia queixat de les visi- 
tes que la policia feia a les tendes i lahoratons dels seus individus "a pretexto de 
adulteraeion de tos generos y en soüciínd de que se suprimieran estas como 
opuestas a sus privilegios gremiates", queixant-se també que la policia imposava 
el pagament de costes per les diiigencies. 

Els droguers es recolzaven en les ordinacions que havien estat c o n f i a d e s  
per reial privilegi de 5 de novembre de 1562 "que menciona el de las concedidas 
al referido Colegio de veinte y ocho de octubre de  mil seiscientos noveinta". Per 
aquest motiu demaoaven la protecció de I'intendent del Principat, delegat 
d'iiiseuda (81), la qual cosa no impedia que els droguers se sentissin vexats i 
oprimits per contínues requises que impedien que la seva indústria avancés, ja 
que autoritats de tot tipus abusaven del seu poder. Per aquest motiu, i a benefici 

373 de la indústria, sol*licitaven la protecció de I'intendent. ia que si un dia era la poli- - . . 
cia qui els multava, un altre dia eren els de Governació i un altre els individus XIV 
dependents del mostassaf municipal (82) per l'ús de substancies que feia m& de 
12 anys formaven part de les mateixes composicions, sent aixb lamentable jaque 
la seva indústria havia avanfplt i s'havia acomodat "al gusto reíhado del din". 

Argumentaven els droguers que, no existint cap Uei sobre l'ús de determinats 
simples, no es podia parlar d'adulteració "en el modo de hacerlas y eleccion de 
simples de que reaiiarlas" i que no havent-se dedllit de I'anilisi química de les 
composicions cap "simple insalubre, ninguna responsabidad csrga sobre el 
Confitero". Afirmaven que el centre de la persecució dels inspectors eren les 
ametues ensucrades i els confits, sense especificar-se que és el que teuien de per- 
judicial per a la salut. Deien que aquestes podien fabricar-se tan sols amb sucre, 
perb així quedarien sense consistencia, blancor i finesa; per aútb empraven midó, 
en la proporció de lliura i mitja per arrova de sucre, i que fins aleshores no s'ha- 

80 - A.H.M.B., Polilico y Representaciones, 1831 (1); 1246. 
81 - "Como protedon de tm ofidos y &es -referiaf.se a Hisenda- y la m& internanda en la prosperidad 

7 famentode fa indusbUI rntdans no han de serle indifereotos las rerladoaps de tos rerurre~te" 
jaque si I'art de la conóteria havia esta1 reconegui sempre "romo d m& neble", i a mes de ser els 
seus "aMfsdas spetdoii  y bmrados por las p.rsoop9 de mnriench y farultsde" i sent aiguns 
d'ells "medicinales y cumüvas", havien pronrral sempre allunyar del merca1 "t& dnmpoNdon 
rmpBjen para M)& memes eqortalen de fondas naciondeli''. 
(vegeu: A.H.M.B., Id. (Uiler~alal); 1.244). 

82 - El mostassaf desapareix cap el 1840, aproximadament. 



Apotewris, droguers i cerers a Carnlunyu (segles XN-XIX) 

via declarat que el midó fos pe judicial. No obstant aixb, havien estat multats 
(83). 

Era per tots aquests motius que els droguers protestaven enkrgicament i 
sof.licitaven la protecció de I'intendent del Pnncipat. 

El 10 de mar$ de 1830, igual que sospitem van fer el 16 de gener, els droguers 
tornaven a fer-se sentir, ja que sembla ser que continuaven les visites de la poli- 
cia als seus operatoris i tendes. 

Vistes les argumentacions deis droguers, el Reial i Suprem ConseU @=senda 
(84) demanava a I'ajuntament de Barcelona informació sobre la qüestió. El 
municipi demanava primer al Co1,legi de Droguers els antecedents que estimava 
escaients, fent-ho el 28 de maig de 1831 sol.licitant al Col.legi de Droguers que 
presentés els testimonis de les sentencies i els privilegis que concedien les ordi- 
nacions del 5 de novembre de 1562 (85). 

El 12 d'agost, tenint ja la documentació sol.licitada, I'ajuntament passava a 
informar a t'mtendent del P ~ c i p a t  (86). 

Havent manifestat els dnsols dels droguers que totes les diligkncies que 
bavien fet havien estat inútils perquk se'ls Uiuressin testimonis de les facultats 
que s'atribuien a la policia, I'ajuntament considerava que no podia assegurar-se 

374 amb quina facultat havia obrat aquella, perb que era cert que si la policia devia - deixar de fer les indicades visites, mai "los almotacenes queden tambien inñibi- 
dos de elias", al contrari, era molt interessant que extremessin la vigilancia quan 
es tractava, ni més ni menys, de la salut pública, en el qual cas "ningun rigor es 
excesivo". D'altra banda, I'ajuntament manifestava que no havent-se pogut des- 
terrar els "abusos introducidos" no estaria de més que, cas de deixar de fer les 
inspeccions una de les autoritats, extremessii la vigilancia les que quedessin 
encarregades d'aquestes qüestions. 

83 - Pel oue feia a les anlisis. els draeuers maniiestaven sue fent-se asurstes sense estar present rinte- 
res$;: ni cao membre del'url.leei."na es urmolion les ordinacions. E" aouells casos enaue les amet- ~~~ 7 

l l<i ieir  con( i t<~~l .nrn feir amb ,ucrr no\c'lr multa~a. p r O  h a w n  dr. pagar unci lile, 12 Iliurespei 
d e r p v i ,  x,n>id?rnvsnquc ~ q b o l c ~ q u a n l , l r t ~  h i l t h  de pagar ICI racusaJor LI be. si la ~~specchierd 
per ofici, I'escriva havla de dekar de pebre aquestes quantitats, o bb pagar-les el ram que feia la 
inspeeeió. 
QueYaat-se dels intntsos, deien els droguen que aquesls. per no estar a les llistes que tenia la poli- 
eia. continuaven exereiol ckandesthament. oo sent. a m&. visitats ni multa@. ~.~ 

N A H z1.n.. P u l i l ~ o  i Ksprr,r.iitac~onsr. IR31 (1). 1.166 % 

65 . El Col Ikgt de Urogderr no cunic,lava mrua r;pidamenl 3 dirO i r a  moilu pciqu2 I'ijunlamrni. el< 
misos dc )un) 8 ~ ~ l i u l .  rrpclir la ptliri6 que el drogurncomplia~ntatenrl6de julio1 de 1831.1.! qur 
des de juay del malek &y havien estat treballant-hi per posar la documentació en ordre. 

86 - Manifestava l'ajuntamenlque si bb segons I'stribuci6 18, de Particle 13,det reialdecretde 8de gener 
de 1R24. s'encareeava la oolicie de v ida r  oer la salubntat oúbtica. vel aue feia a les droeuenes. ~. ~, . ., , . .  . 
estani no ubuant prerrst a I"ni:l~ 21 del rcn l  Jecrrl Jc 14 il'.g<i,l dc lb27 que aquc5ta ainbuci6 nd 
10s urun~uiativa de ir p~lliii pcique "guede\rpanids de su intciomiio.pnrpn: que ieidadrnimen. 
Ir debe& bnoncou de l* visitar S 1 s  tiiodsr ) Inbonlo~o, di. los nif i tetos! drogueimW.dr. Ik i  
quals es queinaven els cbnsals. 
(vegeu: A.H.M.B., PoUiico y Representaciones, 1831 (1); t7.39 v). 
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Segons aquest informe, els droguers deien que eUs eren partidaris del maxim 
rigor amb aquells col.legiats I'actuació dels quals comprometés la saiut pública. 
Malgrat tot, i'ajuntament es preguntava com podia i'autoritat assegurar aquesta 
vigilancia si no podia visitar les tendes i operatoris? 

Si no s'hagués demostrat mai cap mena d'infracció, tal vegada es podrien dei- 
xar de fer les inspeccions. Pero com que s'havia comprovat que maigrat les ordi- 
nacions dels droguers "que les prohibe vender nna cosa por otra expenden almi- 
dón, y tal vez yeso, en lugar de azucar", es preguntava i'ajuntament si era just que 
es deixés de fer aquesta vigilancia, i més tenint present que no es podia afirmar 
que aquelles composicions no fossin perilloses per a la salut, ja que la insalubri- 
tat del guix no la podien refusar ni negar els mateixos recurrents. 

Així mateix, tampoc havia de considerar-se, a fmava I'ajuntament, com a 
molt saludables les quantitats de colorants que tan profusament els droguers 
barrejaven a les seves composicions "sin otm objeto que alhagar la vista". 

Cajuntament, ja de pie en aquest terreny, insistia en que no hi havia cap Uei 
que fixés els simples que havien de constituir els articles que es venien a les boti- 
gues dels confiters, considerava que havia de prohibir-se tot comestible format 
per simples pe judicials a la salut, a% com vendre un article per un altre, mbim 
quan "es de mayor valor el que se supone venderse que el que verdaderamente 
se vende". Per tant, s'havia de facultar a i'autoritat competent per posar ti als -?.?.. 
abusos. Opinava i'ajuntament que els droguers no tenien cap ra6 de qneixar-se, XIV 
més "estando eucargados dichos analisis a los sujetos cuyos conociBiientos qui- 
micos, y cuya probidad y homdez son bien notorios", afirmant que en cas que 
els droguers se sentissin ofesos aeudissin a l'autontat judicial. 

El mes d'octubre, consta que el secretari de govem del Suprem Consell 
d'Hisenda manifestava a la Intendkncia de la Província de Catalunya que, d'a- 
cord amb el fiscal, havia acordat en Junta de Comer$ i Moneda que les visites que 
la policia feia als droguers havien de ser fetes pels mostassafs "como sujetos 
adornados de conocimientos quimicos", la qual cosa era comunicada a I'ajunta- 
ment (87). 

Totes aquestes dades ens ajuden a comprendre que, en general, droguers i 
confiters es feien creditors d'una rigorosa vigilancia per part del municipi, 
reforcant i justificant aixb, sens dubte, les suspidcies que de sempre els apoteca- 
ris havien mantingut davant els droguers i confiters, tot i que esta demostrat que 
la venda de generes medicinais en males condicions també, en alguna ocasió, es 
podia donar a la inversa, segons testimonis del segle XVI que coneixem. 

Tots aquests fets ens fan venre de manera evident que I'actitud enkrgica del 
Municipi continua per tal d'assegurar un control sobre els articles alimentaris, i 
que la vigilancia establerta era necessaria ja que no havia millorat rnassa I'instint 
de frau de ciutadans de tota mena. 

87 - A.H.M.B.. Polltim y Reales Decretos, 1831 (a), sif. 
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L'inírnsisme. Un problema general 
Es fhcil comprendre que si al malestar existent entre droguers i farmadutics 

hi afegim que un desaprensiu, en nom d'aquests últims i emparat en i'autoritat 
del seu carrec col4egia1, havia actuat d'aquesta manera, les diferkncies s'havien 
d'aguditzar molt m&. 

El 21 de mar$ de 1842 la Sots-delegació de Farmacia havia comunicat la reso- 
lució presa pel regent del Regne per la qual els droguers podien vendre les dro- 
gues i generes medicinals que a més de ser d'ús medicinal tinguessin aplicació a 
les arts. Aixb motiva que el Col4egi d'Apotecaris acordés recórrer contra la dis- 
posici6 ja que considerava que aqnesta s'oposava a les lleis vigents. El 8 de maig 
es donava a coneier als assistents a la reunió convocada pel co1.Iegi i'escrit diri- 
git a la "Junta Suprema de Sanidad del Reino" demanant la revocaci6 de la reial 
ordre referida als droguers. Aquest escrit, junt amb altres tractant diverses qües- 
tions, era enviat al Col4egi de Farmadutics de Madrid per al seu coneixement, 
la qual cosa ens mostra clarament que les relacions provincials interco1,legials ja 
eren un fet quan es tractava de la defensa d'interessos comuns. 

Tamb6 a través d'altres reunions coneixem que el 2 d'agost de 1845 es notifi- 
cava als co1,legiats que s'havien aplicat algunes multes a droguers. Es demanava, 
a més, que s'actués sense contemplacions amb els qui es dediqnessin a vendre 
medicaments, multant a qui en vengués d'estrangers, especifics i elaborats, la 
qual cosa venia a donar un caire diierent a les competencies que tant temien els 
farmadutics. A la reunió del dia 2 de juny del mateix any, els farmadutics acu- 
sen la competencia que els feien les tendes i els droguers que venien xarops i 
begudes rekescants (91). 

Perla circular del Govem civil del 22 de juny de 1857 podem veure I'actitud 
oficial adoptada per tal de combatre I'intrusisme (92). Aquesta circular governa- 
tiva anava dirigida als farmaceutics que s'anunciaven en els diaris oferint "reme- 
dios, mal Uamadns especüicos"; als droguers, especiers i pemimistes, que venien 
tota mena de preparats com pindoles, pólvores, opiates i eiiirs; als metges 
homebpates, que administraven ells mateixos els medicaments als malalts dels 
qui tenien cura; als dentistes, que facilitaven diversos e l i r s  a la seva consulta, i 
als berbolaris que, no ajustant-se als catilegs de la "Junta Superior Gubernativa 
de Farmacia", venien tota mena d'herhes indígenes, exbtiques, nocives i verino- 
ses. 

El 2 de mar$ de 1842 la comissió investigadora informava al eol.legi reunit. Despres de les gestions 
portades a teme es demostrk que era a r t  que Caimaris s'havia atribuit el carrec de "Jefe de la 
Palicia Farmadulica de la Provincia" i aue havia emvrat el nom del eoI.leei indeeudament. A mes. 
el 25 d'abril, en fer una inspeeció a un droguer, ~aimaris se'n va emporlar25 &!les de xarop de 
goma, i no es va saber res mes d'elles. 

91 - B.C.F.B., Librode acuerdos, doc. cit. 
92 - Folch Andreu, R., Elementos de Historia de la Farmacia. (Madrid, 1932) 736 pp; 534. 
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Pocs anys després, aquests i aitres punts eren motiu constant de iitigi, pero 
pel reial decret del ministeri de la Governació del 18 d'abril de 1860 quedaven 
legislats (93). 

El 1861 es prohibia la venda de la "Pasta pectoral de medula de vaca o teso- 
ro del pecho", el 1865 la introducció de 132 capses de "Pildoras Holloway" i la 
introducció i venda del "Rob Depurativo Gandul", el 1887 de ¡"'Elixir Estomacal 
de Manazel", el 1893 de YAceite de Seguan" i de la "Flor de la Sabana de 
Seguan", etc., any aquest ú l t k  que el Consell de Sanitat assenyaiava quk s'havia 
d'entendre com "especiñco" (94). 

El 1865 l'intrusisme mereixia novament I'atenció del governador civil de 
Barcelona, qui dirigia una nova circular a "practicantes, matronus, sonámbulos, 
curanderos y ehartetanes, personas Iegals que sin titulo de fmaceuticn anuncien 
o vendan medicamentos simples y compuestos, drogueros y berbolarios que no 
observan estrictamente los cupitulns V y Vi de las Ordenunzus" (95). 

Consideraeions gnsls sobre el tema 
El panorama general s'agreujava amb els nomenats remeis secrets (96) mal- 

grat les limitacions legislatives de la Ilei de Sanitat de 1855, ordenances de 18M1 i 
reial decret de 12 d'abnl de 1869. 

Iniciat pels remeis secrets primer i pels especííics després, s'introdufa un nou 
concepte de medicament que, més tard, amb l'auge de I'especialitat farmackuti- 
ca i la seva lbgica implantació, canviana totalment i profunda l'activitat del far- 
madutic a l'oficina de farmacia. 

Després, la publicitat farma&utica acceptada pels farmackutics, les exigen- 
cies dels plantejaments socials, etc., donarien entrada al nou panorama que el 
món del medicament ofereix a les nostres generacions. 

Reaiitzat un estudi panorirnic de l'activitat professional dels apotecans cata- 
lans durant els segles XVI al XIX, partint de les disposicions legals que regula- 
ven la manipulació i venda d'espkcies i drogues, i vistes les discrephncies exis- 
tents entre ells i els droguers, podem comprovar com durant els segles XV i XVI 
es va reafirmant la capacitat dels apotecaris pel reconeixement i control de dro- 

93 - An. 55 - Tamb6 podran vendre eis objectes naturds, drogus i productes químies exelusivament 
medicinals. sempre perb al detall, quan els demanin per es&t i amb la seva signatura, p r b  hrvent- 
!N de vendre lo1 i així sense cap preparació. 
Art. 57 - Eis draguen no podran vendre cap substancia verinosa, sigui o no sigui medicinal, ni al 
detall ni a I'engrb, ni al púbticni als farmac&utia,sense demanar una nota daUda i signada per per- 
sona coneguda i responsable que eltpressi amb lotes les lletres la quantitat de la substsncia dcmana- 
da i i'& a que 6s dcsliada. 

94 - Scgons el parhgraf Rb de I'anicle 179 de la llei del Iímbre de I'Estal, " q w l  medi-emts nsrlonsl 
o edmienr d d e ~ a d o  coa el nombre de uno de wmoonetItes v del nutor oue lo ideó o canfcc- 

ppitkulam usos y dosis". 
91, - Folch Andreu, R., op.cil.: 535. 
96 - Remei seoef era aquell la composició del qual no fas posible dcscobtir o no baguks esial publicada. 





PAS D'APOTECARI A 
FARMACEUTIC. 

CONSIDERACIONS PREVIES 



Ramon Jordi i Gonz6lez 

D es del mes d'abril de 1780 hi ha una serie de variacions de tipus legislatiu 
que, afectant radicalment la farmacia, són els que ens assenyalen el pas 

d'apotecari a farmaceutic. Ens signifiquen la ruptura de I'estmctura gremial dels 
apotecaris per entrar en l'ensenyament públic mitjancant estudis universitaris 
per assolir un títol, ja de caricter estatal, que permeti I'exercici professional a tot 
I'Estat espanyoi, sense les limitacions que comportava l'existencia dels col.legis, 
que també tenien encomanat des de temps antic l'ensenyament tebric ipractic de 
I'art d'apotecan, quedant, perb, reduzt a l'ambit local. 

De totes maneres, existeken uns antecedents que val la pena tenir en compte. 
Totalment independent dels assumptes propis de la farmacia, el 1760 els 

diputats de les ciutats de Saragossa, Barcelona, Valencia i Palma de Mallorca 
dirigien un memor?indum a Carles 111 que, de manera molt respectuosa, conec- 
ta i amb un veritable desig de benefici per a la nació, plantejava qüestions d'ín- 
dole general. S'afirmava que en no haver considerat molts aspectes de la mama 
política, economica i intel4ectual del Principat, aixi com la naturalesa dels autbc- 
tons, la mentditat, les antigues institucions, etc., tot a k b  repercutia en perjudici 
de tots els dominis de Carles 111. 

Els diputats raonaven i demostraven que la castellanització del Principat, no 
I'espanyolització, li restava potencia en tots els terrenys i que, existint una mani- 
festa desigualtat d'oportuaitats, pel que feia a l'exercici dels cbrecs públics, els 3_ 
naturals de l'antiga Corona d'Aragó no tenien les mateixes possibilitats per inter- xv 
venir en la vida pública del país, existint una marcada preferencia pels qui no hi 
pertanyieu. En aquest memorial no s'hi aprecia cap rancúnia envers el monarca 
ni el seu pare, Felip V. Al contran. Se'ls considera i se'ls respecta. Els raonaments 
que fan mostren clarament que existia un descontent cap a I'administració del 
Principat, perfectament justificable, especialment enfront de la burocracia no 
autoctona, la qual cosa ens mostra I'existencia d'una topada de mentalitats, 
incompatibles en molts aspectes, i que el sincer desig d'un benestar per als súb- 
dits, mai posat en dubte en Carles 111, es malmetia per la dita burocricia que 
mirava més pel seu propi profit que per les seves obligacions com a element de 
govern. 

Probablement, sent generalitzat aquest sentiment i tenint en compte que des 
del 1714 s'havia tingut temps més que suficient per comprovar la determinada 
eficacia d'un sistema de govern, també en un terreny més particular els apoteca- 
ris de Barcelona s'havien sentit obligats a fer gestions en la Cort per tal de millo- 
rar el que ells estaven convenquts que podia ser millorat. 

Ara be, era cert que amb la implantació de la reial ddula del 1766 es prete- 
nia lligar més els apoteearis, pero aixb era en detnment d'un molt apreciable pla 
que el Col4egi d'Apotecaris de Barcelona tenia estructurat i que en res podia 
pe judicar, ans al contrari, al comú del país, maxim tenint aquest una tradició 
que, útil i positiva, ~ n g ú  podia posar en dubte. 

Perb també l'aplicació de la reial cedula del 1766 sena difícil i complicada i 
no exempta de legalismes, la qual cosa explica les objeccions de la Reial 



Par d'aporecari a farrnacPuric Consideracions pdvies 

Audiencia que obligaven a uns i a altres a escoltar, perb que no justificaven, en 
cap aspecte, la duresa de I'infonne que en aquesta ocasió la Reial Audiencia pas- 
sana al Consell on sortinen molts dels defectes de tipus general que tenia el citat 
memorial presentat pels diputats de les ciutats de I'antiga confederació. 

insistin novament. La situació general de la farmacia al Principat no era 
favorable a i'aplaudiment. Només funcionava de manera positivament apreciable 
a les grans ciutats amb col4egi i amb una forta tradició ktica i professional. Aúro 
explicava que, encara que amb alts i baixos, dins la relació mantinguda per 
aquests i el Tribunal o els seus protomedics delegats, aquesta última orga~tzació 
no fos suficieutment efica~. 1 no era perque partia d'un absurd no superat: la poca 
f o r p  efectiva que a l'hora de la veritat tenien els Col.legis d'Apotecans, que real- 
ment actuaven com a organismes intermedis tolerats, impossibilitat-se una evo- 
lució natural que obligadament havia d'haver-se produit a través del temps d'ha- 
ver gaudit d'una veritable Uibertat de maniobra ajustada a la mentalitat autbctoua. 

El projecte del Col4egi d'Apotecaris de Barcelona era extraord'mhnament 
important. En aquest aspecte concret no podem acusar a aquells apotecaris de 
manca d'aspiracions. 1 és per aquest motiu que creiem obligat exposar-bo en 
tinies generals. 

384 Pmjecte de reestnicturauó total de la farmkia al Prinupat, fet pels a p o t e d s  

XV 
- barcelnnins 

Era propbsit dels apotecans de Barcelona assolir la fundació de tres dtedres: 
botanica, química i farmacia, dividint entre les tres la materia medica que tracta- 
va de cadascun dels materials inclosos en ets tres ensenyaments (1). 

E k  propis apotecans reconeixien que l'estat de la farmacia al Pnncipat era 
infeliq i decadent a causa del poc mirament dels qui I'havien regit i per no tenir 
un ensenyament metodic i ananjat. Aixb era segurament el que havia portat al 
monarca a ordenar que s'estudiés impliament la qüestió. 

Aquesta actitud era digna de lloansa ja que clarament mostrava que per sobre 
de l'espent gremial estaval'interes dels apotecarisper lasalut pública, la qual cosa 
ens pot desvirtuar moltes de les actituds preses, fins i tot en el nostre temps, que 
davant la inoperiincia o la ineficacia, quan no curtedat, el silenci no 6s solució 
positiva, ates que si alguna cosa demostra aquest silenci és que quan I'espent cor- 
poratiu esta per sobre del bé comú evidentment representa decadencia. 

El 14 de setembre de 1767, Ramon Troch Fogueres i Josep Rabassa eren els 
signants de l'escnt que, format per 183 articles, tractava de I'estructuració del pla 

- 
1 - Segons e$ apotecaris barcelonins, per pasar-ho en pdctica es necessitava: un edifici amb laboralori 

osala i aricioes conesponenfs per a totes lesoperaciaos i demostracions, un magatzcm per custodiar 
uteosilis i mooaas .  una sala oaula oei donar Ilicons. una biblioteca. un arxiu. un museu. una casa. 
iardíi horl un~micadistant.auee1 re;oaeu4s laea;a.ei iardii horl. assenvalant laeorreiesoo~entdota~ , ., , . . 
i16 prr a I J  rdn.rndilo i cls d a n i  a:ccsaiii del, empl~nis pcr a 13 x.vd mauii.nri6. i qur cl 
rr i  pmnyc'islcol Ikya wiu 1.1 u.\.< pri,ticci6,n~mznintp~rqur'iorpr~r~dcnl i1slmalr.u a p e r p ~ l ~ t  
\ S I .  1 nciual dpoircari mijor Jc I s u \ a  fe121 penonl. 0 4  yu: h~ 10s rn l'rsde~~niJcir.quii1ani. perh. 
per iani. en iat>l inhpindr'nns di.. Piuiriit>edrai. priiii,niCdt; J; C.i.siun!a 1 Jtl %u i,ncni. 



total que havia d'orientar la nova f m i c i a  que eUs pretenien. 
Admetien els apotecaris que I'idioma havia de ser el Uati i no el romanq; tot 

i que, pera mülor comprensió, les explicacions podien fer-se en "Español". Eren 
realistes quan deien que els Reis Catblics per al govem de la f a d c i a  confiaren 
en un dels seus metges de cambra, el qual, nomenat protomhdic, havia de tenir 
cura del seu bon foncionament, aixícom del de la medicina i la cirurgia, cosa que 
Felip V va preveure a les Corts de Barcelona del 1702 pensant que amb aquesta 
providencia estaria assegurada f'execnció dels seus prudents propbsits. Pero, com 
que aquests metges calia que visquessin a la Cort per tenir cura de S.M., nome- 
naren un altre metge per atendre el que aquells tenien al seu carrec. 

D'ad, deien, venia, en pan, l'abandó en que es trobava la farmacia, obtenint 
els metges la substitució com per arrendament "les insto su codicis, y la precision 
de pagar lo convenido con su principal a aumentar la grnngeria atropellando con 
el honor de la Facultad con su obügacion, con el Derecho Municipal", tot en per- 
judici del bé comú. 

Asseguraven que si tot aixb no fos aixi, només que no donant títols i taucant 
apotecaries, no existiut ensenyament, s'haurien acabat les apotecaries o s'hau- 
rieu d'aprovar ineptes, la qual cosa no passava ni a medicina N a cuurgia, ja que 
tenien universitats en les quals s'enseuyava la facultat. 

Aquí era on els apotecaris parlaven de l'exist&ncia del Reial Col.legi de 
Cirurgia de Barcelona que tant prometia, sent per aixb convenient crear una ins- 
titució similar pera I'estudi de la farmacia (2). 

Sens dubte, deia el col'legi, de fer-bo, aixb portaria benefici ja que sent el 
col,legi de Barcelona el més important del Principat, aquest podria snbmi~strar 
persones habils, tantes com fos precís, per cobrir totes les ocupacions connexes a 
I'ensenyament. 

Punt important era quan estructuraven la possible protecció del rei i que I'a- 
potecan major de la reial casa €os el president a perpetuitat de f'escola, indepen- 
dent del Protomedicat, passaut a dependre coma "Protobotieario" (3). 

També preveien els apotecaris de Barcelona que els estudiauts, tot i que 
assistissin a les classes, poguessin fer les practiques en les apotecanes de la ciutat 
per no perdre anys en els estudis. 

2 El, .lpdi<cart, propa\a>¿n pcr 4 nd pcrludiua .'.tan pdhir. ,u< e1 cal Icdi m~ntlndrij ?qu<,!r 
rn\cn)amcnrs si pnmir rc I ' ~ ~ i o ! i t m a  3 ritinli tl prildurti dsl "liarno Phumswutiw de 
Cathalu* \i.n<ut drr Jc la mon oc U Miqucl dr Borb6n. Ullim p,uiomedir dcl i'rm.ipat. 1 Id p ~ n  
conesponent a la Real Cámara de les multes que s'apliquessin a qui no wmplis el que s'havia oide- 
sal. En scgon Iloc, el que manques per aquest mnnteniment es podria obtenir del producte de reva- 
lidscions i altres Utgressos, com padien ser famacopea, visites, drets, ete. 

3 - Tot i que per eamins difetents, per la reial chdula de 13 d'abril de 1780 -13 anys despres- dictada per 
Carlcs 111 i revalidada el 1783, s'emaacipaven els farmaehutics. ja que es formava el 
Pratofamsccuticat. 
(vegeu: Folch Jou. G., Hislka. opcit. 292) 
Pcrb ei 1799 aquesta era derogada, donant pas. a travds de les ordinacions de f a n a n a  de 1800, a la 
"Junta Suwrior Gubernativa de Famicia". 



Pas d'apofecari afurmac2uric Considemcionspr~vies 

Si bé deien que I'apotecari majo, president perpetu, dirigiria I'escola, també 
deien, molt subtilment, que havent aquest de tenir cura del compliment dels esta- 
tuts, expedicib de títols, etc. i havent de viure en la Cort, tot aixb ho faria el d n -  
sol ler, o vicepresident, la qual cosa no fora obstacte perque la influkncia del 
col.tegi arribes a tot el Principat per tal de vigilar el compüment de les ordina- 
cions mitjanqant un apotecari sotsdelegat a cada ciutat o vila cap de partit (4). 

Ja en un altre terreny, també plantejaven la conveniencia de crear mestres 
honoraris auxiliar$ (5). 

Els examens els orientaven segons que l'establiment de l'aspirant fos en un 
futnr a Barcelona o en una altra ciutat amh col.legi, o en un altre Iloc del 
Principat que no en tingués. Per aixb, en el cas concret d'haver d'exercir a 
Barcelona, els vuit anys establerts, cinc de practiques a Barcelona i tres en un 
altre iloc, es canviaven a quatre de practiques, o sigui, un a Barcelona i tres en un 
altre Uoc, perb amb quatre anys d'estudis tebrics obligatoris, basant-se en que els 
anys de practiqnes eren necessaris per assimilar bé els estudis tebria. Veiem, 
dona, que els estudis es reforqaven i no es reduien. 

Era important la presentació de la fe de baptisme i genealogia, qüestió pre- 
via als estudis, ja que sent condició privativa es podien evitar perdues de temps 
cursant-se una altra carrera (6). 

386 - Després del requisit anterior i previ també a l'examen, era obligat l'examen 
xv de Ilatí, Ibgica i física, que, havent-se aprovat, permetia entrar a l'escola. Per 

mantenir un bon nivel1 i una qualitat idbnia, els suspesos dos anys o els que mos- 
tressim una conducta irregular no podien continuar els estudis. 

Equivalent dels estudis lliures era el cas d'aquells practicants que, per ser 
necessaria la seva pres&ncia en les apotecaries, si bé podien gaudir d'aiguna 
excepcib, no quedaven exempts de l'examen final. 

Exposaven que l'examen practic havia de ser previ al tebric, podent durar 
tants dies com fos precís, mentre que el tebric havia de ser a raó d'un dian per 
materia. 

Tot aixb era referit als apotecaris que volguessin exercir a Barcelona, diferent 
al que es preveia per afs qui volguessin incorporar-se a un altre col.legi. 

Si haver practicat a Barcelona comportava certs avantatges, també eren valo- 
rats els certificats d'aitres col4egis, tot i que es detallava amb tata cura que pel 
que feia a ibgica i física no era menester examinar els de £ora de Barcelona ja que 

4 - D'haver-se amwguir,weiemqueI'(~ganil~~~6farma~&uticaalPrincipat hauria estatmolt mésfun. 
cianat i, dona1 el sentit de respnsabilital que orientava les actuacions del Col~lcgi d'Apotecans. 
haguésassentaf les bases pcr a una útil recuperaci6 professional. Perd iambé 6s cert que si niticaven 
que el proromCdic hmia delega1 funeions en altres peaancs, aqucst eas es podia considerar igual. 

5 - ü'ells, un tindria al seu drrec 3 llibrer el de matricules, amb genealogia i fitiaci6, el de mestria i el 
de compta. Un allre mestre honorar¡ auxiliar tindria cura del muscu i l'altre de la biblioteca, creant- 
se w a  mena de junta directiva independent de les hincionsd'ensenyament. 

6 - Sobre aquesia qtiestió, vegeu: Jordi, R., La limpieza de sanve y el Colegio de Bolica~os de 
Barcelona, "Circ.Frca." 237 (1971) 157:184. 



el pla preveia que tan sol$ fos Barcelona la cantera de catedraties (7). 
Per aquells que desitgessin examinar-se i no fossin de cap wl.legi, els cinc 

anys de practiques exigits per Felip V a les Com de 1702, passaven a ser sis, tres 
amb qualsevol apotecan i tres amb un apotecari pertanyent a algun col4egi de 
Catalunya. 

Els de Barcelona no oblidaven els apotecans d'hospital, ja fos reial, general 
o particular. Amb tot encert consideraven que al front d'aquestes apotecaries 
devia haver-hi un apotecari titutat a qualsevol indret de  Catalunya. Així mateix, 
els administradors podien obrir concurs per a la placa, assistint el vicepresident 
del col4egi de Barcelona a I'examen. 

Planteiaven també la aüestió econbmica auan consideraven aue s'havien de 
pagar 40 rals de bilib per a l'examen públic i 40 pera I'especulatiu, 10 rals de bilió 
al secretan en comencar els estudis i 10 per cada examen que assistís, sent 60 els 
rals que calia pagar al president de I'escola per cada despatx de titol. 

No passaven tampoc per alt en aquesta proposta que els títols concedits pel 
protomedic havien de ser revaiidats, presentant-los al vicepresideut en el termi- 
ni d'un mes cas d'acceptar-se el projecte i els qui durant un penode de tres mesos 
no complissin el que havia disposat Felip V l'any 1702, o sigui, no acudissin a 
revalidar-lo, se'ls tancana Yapotecaria. El dret de revhlida donat pel president de 
I'escola produina 150 rals per a la seva caixa. - 387 

No podia mancar la Farmacopea. Deien que si bé el protomedic dona un for- XV 
mulan amb el nom de "Pharmacopea Catalana", en ella mancaven gran nombre 
de preparats. Per akb, i a c h e c  del col.legi, se'n podia fer una de nova -deien- i 
que tots els adhents a l'escola en compressin una. 

No era menys important en el pla proposat la qüestib de les visites. Si cons- 
tava que a Barcelona aquestes eren a canec dels cbnsols, estructuraven la seva 
futura realització estabiint una tarifa de 30 rals de bilió, exceptuant-ne els hospi- 
tals. També regulaven en aquest apartat la inspecció de dumes pel que fa als 
&eres medicinals. 

Taxacions, tarifes i qualitats de les confeccions tambL quedanen sota el con- 
trol deis apotecans; propugnant la limitació d'apotecanes, basant-se en l'expe- 
riencia adquirida a Alemanya, Anglaterra i Saragossa, ja que consideraven que 
si I'apotecari es guauyava la vida el perill de frau era menor. 

Fermament es pronunciaven contra les conductes i els intrusos, mostrant una 
duresa reconfortant per aquells apotecans que carregaven els preus en la con- 
fecció de medicaments, proposant com a primera sanció 200 rals de bilió i tanca- 
ment de l'apotecana en cas de reincidencia, la qual cosa ens demostra, en deter- 
minades ocasions, l'existencia d'un reprobable espent de lucre. 

7 ,  Aquise'ns apunta un marca1 centralisme de Barcelona prajeclat a la resta del Principal, pera que no 
Mpedia que lossin respedades les privatives dels alfres wl4egis ja que s'admelia que s'examinesin 
elsseus individus.~ b6 aue aauestsdonessin w d e n  ai wl-leei deBarcelona oer intervenir en eis exh. . . " 
mens, poden que, mslgral lot. no podieo donarse ni al vicepresident ni als mestres professon. 



Pas d'apotecan a famtac2utic Considemcions prkvies 

Informe de la Reial Audiencia 
Aquest projecte, ampli i positiu, els resultats del qual, d'haver ambat a la 

seva aplicacid, tal vegada haunen assentat una sblida base peral futur de la pro- 
fessió, mereixien un informe que la Reial Audiencia elevava al ConseU de 
Castelta el 18 d'agost de 1768 i que també mereixera el nostre comentan ja que, 
si de vegades hem trobat a la Reial Audiencia ajustada i objectiva, aquíla trobem 
en molts aspectes desplaqada i carent de visió, en perjudici d'un efectiu progres. 

Cinfonne venia a conseqükncia d'haver comunicat a la Reial Audiencia, el 
28 de gener de 1767, els impediments que hi havia en I'aplicació de la reial d d u -  
la del 24 d'octubre de 1766 i que a I'efecte s'escoltés al fiscal, als diputats i al 
col4egi. 

En pnncipi, la Reial Audiencia admetia que si bé el projecte podia resultar 
útil "a la Causa publica" hi trobaven algunes coses dignes de ser considerades i 
alguns inconvenients en posar-ho en practica. 

Aberració significativa és quan, davant e1 desig que els productes econbmics 
del Protomedicat de Catalunya que entraven a Tresorena per a les urgencies de 
I'Estat es dediqnessin a la compra de casa biblioteca, museu, jardí, hort i altres, i 
per a la dotació de tres catedres, la Reial Audiencia considerés que les catedres 
eren establiments més d'ostentació que no pas de pura necessitat, afegint que 
aquestes no podien ser regentades a plena satisfaccid pels apotecans ja que 
aquests, generalment, no tenien els estudis previs per a I'ensenyament de les 
matenes que es proposaven (8). 

També la Reial Audiencia refutava els aspirants a apotecan dient que "M se 
halla donde, y cuando havian de aprender los estudiantes la Logira y Phisica 
experimental", ciencia de la qual, segons el projecte, havien d'examinar-se, ja que 
si havien de fer quatre anys de practiques en apotecana era necessan que abans 
haguessin aprks Ibgica i física experimental, la qual cosa no semblava regular - 
possiblement perque el projecte trencava la rutina?- o bé s'havia de procurar que 
aquestes cikncies s'aprenguessin al mateix temps que es feien les pr&ctiques. 
Aixb la Reial Audiencia ho veia impossible. Deia que si, d'una banda, el trebalt 
de I'apotecaria ho impedia, d'altra banda, en haver-hi una sola universitat que 
ensenyés tbgica i física a Catalunya, no era fhcil que s'aprenguessin sense mestre. 

També creia la Reial Audiencia que la mentalitat dels futurs apotecans den- 
na ser curta ja que afirmava, pel que fa al Uatí, que a aquest art s'aplicaven els 
qui no havien tret d6 I'escola tota la instmcció de llatí que precisaven altres ci&n- 
cies, dificultat que tingueren present els procuradors del regne quan demanaren 
a Caries V i a Da. Joana que les receptes dels metges fossin en "espanyol" pels 
inconveuients que se seguien de no entendre-les bé els apotecans si estaven escn- 

8 - Considerem que aquesta afimaeió era molt aventurada ja que si be creiem que no tots eis apoteca. 
ris de Barcelona eren penonalitats científiques de primera lioia, n'hi havia de molt aptes per iniciar 
unes enseavances adeuuades. mhim suan instnimentaven uns mitians mr ascendii dms de ia seva 
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tes en Ilatí. Aquetls sobirans deixaren a cura dels justicies del regne aquesta 
vigilancia ja que eren abundants -deien- els estraiis que la ignorancia del Ilatí oca- 
sionava, tot i el precepte que imposava la llei reial que ningú pogués ser apote- 
can sense saber-lo (Y). 

És curiós el raonament assenyalant els inconvenients que es troben en trac- 
tar dels futurs apotecans de col.legis de fora de Barcelona. D'ells es diu que si 
havien de fer quatre anys d'assistencia a la catedra, a més de les despeses, les 
apotecaries del Principat es quedarien durant quatre anys sense oficials i sense 
operaris per a la confecció de medicaments. No era aquest I'únic inwnvenient, ja 
que si bavien de venir individus d'altres col4egis com a examinadors, les despe- 
ses de desplacaments caurien sobre els examinats, o els col,legis forans perdnen 
les seves prerrogatives en cas de ser els apotecaris de Barcelona els qui es des- 
placessin, tot el que venia agreujat, segons la Reial Audiencia, si s'excloien de la 
catedra els qni no eren de Barcelona, perque aixb limitava una activitat d'ensen- 
yament que podna ser igual o millar que la donada pels suposats futurs catedra- 
tics de Barcelona. 

Taxativa era la Reial Audibcia qnan deia que pels inconvenients que es deri- 
vaven del projecte era forq5s abandonar-lo totalment, plantejant l'absurda situa- 
ció que per posar remei a la qüestió el més adequat fóra, sembla ser, promoure 
I'estabbent de catedres de bothica a les universitats regentades per metges 
"sabios, e instruidos" en els wneixements de les plantes i de Les seves propietats, 
jaque, continuaven dient, en alguna universitat d'Espanya hi ha catedra regen- 
tada per un metge, guanyada per rigorós concurs, i per poder exercir aquesta 
ciencia tenen un jardí amb abundancia de flors i berbes saludables, tenint el 
catedratic I'obligació d'anar amb els seus deixebles en diferents estacions de l'any 
fora la ciutat, de vegades a I'hort, de vegades al mar i altres a les muntanyes més 
adients peral reconeixement de les plantes perque aquells estudiants mancats de 
mitjans no estignessin pnvats d'instrucció. Herbes i minerals eren rewllits per ser 
mostrats en les auies. 

La Reid Audiencia aprofitava l'ocasió per recomanar que aquest metode 
hanria d'establir-se a la universitat de Cervera, amb una catedra de botanica on 
també s'expliqnés tot el referent als simples utilitzats a les apotecaries, catedra a 
la que podnen assistir els practicants apotecaris, els quals, sent desprb examinats 
amb m6s gran rigor i extensió del que es venia fent, tindnen un estimul més per 
aplicar-se a aquest estudi i assolir més grans avantatges que les que es podien 

Y S, h( cs <fa" qur aipuns apotccdn, I i n i ~ n  p i l o  wnriximcnUdr llaii. n o r n i  cxp.iquern de cap maic- 
ra rum a Ici ofimnci dc famiirid s'crnpiawn Ilibrr. irxlos 1 rrrritr d'",coneni i n,,ierrarl aixi c m  
fomulariv. tanfes, Iübresestrangers,ete. sease wmpiarque es paguessio passar algunsexAmens, fent 
servir eom 8 vehicle d'erpressi6el Uati, i sense oblidar que, de vegades, eren precisament iadnns d'a- 
potecan els qui, per haver abandonas altres estudis, pencipaiment rcligiasas, uinekien bastant M el 
Uali. Novolem. pero, dcsvkiuar el quedeia Mayans i Siscar I'any 1734quan esqueixava amargament 
queja Lluk Vives s'bavia lamentat que a Espanya no exislís cap dicdaoari de Uati. 



Pas d'opotecari a farmaciutic Consideracions pdvies 

esperar del pla d'estudis que proposaven els apotecaris, i sense les despeses que 
aquests pretenien. 

Sobre aquestes asseveracions podem opinar que, en primer Iloc, tenim la sen- 
sació que no hi era estranya la m& d'algun metge, pel plantejament que es dóua 
a la qüestió i, en segon Iloc, que la Reial Audiencia semblava oblidar que al 
Col4egi d'Apotecaris de Barcelona hi havia alguns apotecans que, malgrat haver 
dit abans que no eren eminkncies de la botanica, sí podien afrontar I'inici d'unes 
ensenyances de botanica com les que, com a gran solució, donava ella mateixa. 
A ¡  recordem, tan sols en el col~legi de Barcelona, a Francesc i Antoni Sala, a 
Mollar, els Morer, etc., plens de facuitats. 

Pel que diu la Reial Audiencia de crear la catedra a Cernera, en contraposi- 
ció del proposat pel Coi.legi d'Apotecaris, no hi ambem a trobar cap avantatge, 
si és que es raonava que per a Barcelona resultava perjudicial el projecte pre- 
seutat. 

Tots, perb, estaven d'acord, tant La Reial Audiencia com els apotecaris, en 
que el projecte s'encaminava principalment a independitzar-se del Protomedicat 
(10); 

Es important veure que la Reial Audiencia considerava que era veritat que 
tal com estava abans la farmacia, subjectada al protomkdic de Catalunya i al - 390 substituto, d o r ,  a l'arrendatari, es produien els inconvenients que denunciaven 

XV els apotecaris i que, sens dubte, hauna valgut més deixar a ells aquesta facultat, 
pero, malgrat tot, els inconvenients no tenieu cap valor ates el nou establient 
del Protomedicat per a Catalunya, administrat pel de CasteUa segons el metode 
del de Valencia, exigit per la reial dduia del 24 d'octubre de 1766. 

Tot aixb sembla assenyalar-nos que, malgrat que aquest no fos el propbsit, 
molt poc deia a favor del Protomedicat, pel que feia a la seva jurisdicció sobre la 
farmacia, si a aquestes altures la Reial Audiencia recoueixia el manifestat. 

Quan es feia menció que el desig dels apotecaris fóra fer una farmacopea 
catalana, en lloc de la que l'any 1686 publica I'aleshores protomedic de 
Catalunya (Il), i que tan sols havia de ser el ler  apotecari de S.M. el qui aprovks 
tot el referent al Principat, la Reial Audiencia considerava que senen molts els 
inconvenients. 

Diu ]'informe que l'últim punt -el de la farmacopea- era el més substancial, 
jaque en ella es tractava de proporcionar la dosificació dels medicaments simples 
que havien d'entrar en les composicions medicinals, la qual cosa no podia fer-se 

10 - Quan la Reial Audienciadeia que aquesla era una llibertat per la qual smpiraven feia m011 de temps 
els del col-legi, era =R. la  en el sede anterior, per sentencia, se'ls havia obtigat, als apolecans, a tenir 
paciencia i a-wptar que els metgis del ~rotomedicat visitessio les apotecaries, ja que era criten de 
I'Audibncia, i ara tambe ho era. que la farmkia no era res m.48 que iuis facultat subalterna de ta 
medicina. Ani les Ueiv del regne, les wnstitucians del Pnncipat i la prhctica conslanrmenl seguida 
i'havien situat sempre d'aquesta manera. 

11 - Es refereix a Jaan Al6s. 



sense coniiier exactament les propietats i virtuts d'herbes i minerals, coneixe- 
ments propis dels metges, ja que eren els únics que observaven la naturalesa 
humana i i'activitat dels medicaments sobre ella. Per tant, de deixar-ho en mans 
dels apotecaris, amb independencia del protomedic, en tenir aquells un coneixe- 
ment superficial dels simples i errar les dosificacions en la composició dels medi- 
caments, cauria de cop la medicina. 

Tan important era la qüestió que -sempre segons l'informe- aixb havia donat 
motiu a que Felip 11 no es contentés en que per fer la Farmacopea hi concorre- 
gués tant sols tot el Protomedicat, format pels primen metges #Espanya, sin6 
que a mes havien de concbrrer 3 metges i 3 apotecaris. 1 es pregunta la Reial 
Audiencia, que passaria si solament es deirés en mans dels apotecaris? (12). 

La referkncia als desconeixements de les dosis era una afirmació bastan! gra- 
tuita. Enlloc es deia que en la confecció de la pretesa famacopea no intemin- 
dnen metges autoritzats, ni que es pretengués prescindir-ne. Sempre havia estat 
norma del col4egi trehallar d'acord amb els metges. Recordem les conversacions 
mantingudes sobre la confecció de La triaga, dictamens, consultes, etc. 

El que els apotecaris volien era una autonomía que el Protomedicat no els 
concedia ja que, sempre a niveli d'intercanvi d'idees o tracies sobre qüestions 
referides als medicaments, els apotecaris consultaven sempre els metges, mante- 

391 
nint-se, perb, dignes en el Uoc que els corresponia, la qual cosa ja queda palesa - 
en el segle XVI. XV 

D'altra banda, la Reiai Audiencia valora molt la categoria dels metges. Si 
hem de fer cas a alguns ü.lustrats de I'epoca, podem veure que el 1747 Manuel 
Maiiks, catedratic de medicina i examinador de la universitat de Valkncia, reco- 
manava, per al mitlor desenvolupament de les cikncies, aplicar-se als assumptes 
amh metode i exposar les idees amb claredat i amh exemples opoauns. Referint- 
se a la medicina, deia que aquesta podia progressar sota I'aplicació d'una lbgica 
practica, acomodar-se més a la física experimental i a I'anatomia que no pas a les 
idees ahstractes dels sistemes divagants, que la química no havia de ser tractada 
amb la violencia del foc siió amh la finesa de les operacions més senzilles i natu- 
rals i que la botanica avancaria amb el coneixement ctar i diíerenciat de les plan- 
tes, atrihuint-ti tan sols el que li era propi, no havent de confondre -deia Mañés- 
la seva virtut amb I'operació de la naturalesa. 

El mateix anv. Andreu Piauer i Arrufat. catedrktic d'anatomia de Valencia. . . 
mostrava el desconeixement de I'experiencia racional de la física, medicina i de 
les ciencies mediques quan deia que "alguns ho tan" quan confonien I'experien- - .  
cia adquirida dels experiments realitzats. 

12 - El que realment volien eh del col4egi de Barcelona era confeccionar la famacopea prbpia del 
PMcipat i que tan sok el I r  apotecari, tebncament, en fas el revisar En la seva mentalifaf segura- 
ment encara hi persistia el record de les seves Condrdies, i creia que aquesta era una tasca que es 
podia segui (en1 sola la seva direcO6, i d'acard amb eís metges de Barcelona. 



Anys desprLs, el 1764, en el discurs inaugural de I'Acadkmia de Cikncies de 
Barcelona, el que fou metge del duc #Alba, Jaume BoueUs, se'ns mostra remis 
en manifestar que davant del panorama cultural europeu, nodrit per acadkmies i 
universitats, la península estava molt ltuny de la resta #Europa i que semblava 
trobar-se en mig de les terres incbgnites on no hi havia arribat la notícia de la 
veritable física, afegint que les matematiques eren considerades com una ciencia 
reservada a I'exercit. No dubtava Bonells en afirmar que la majona dels fenb- 
mens naturals eren considerats wm a miraculosos, que les mhquines més 
corrents emprades en altres nacions eren admirades entre nosaltres com uns nous 
prodigis de i'art i que els descobriments moderns eren ignorats o bé menyspreats. 

Aixb ho reafirmava amb el no menys punyent criteri "con poden encara 
mirar amb efs 1111s eixuts el pobre estat de la nnsba peníusula, causat per la 
ignorheia de la Física natural?". 

És el matek Jaume Bonell qui I'any 1779 jutjava amb visió general els pobres 
progressos de la medicina. Afirmava que si molts metges s'havien refiat dels seus 
experiments i altres havien concedit massa beligerancia als seus raonaments, 
alguns feien observacions sense ordre ni exactitud. No dekava d'assenyalar 
Bonells que, junt amb la manca de sinceritat i el fet de pe jud ia r  la naturalesa 
abans de consultar-la, es podia veure que davant la malaltia no era la naturalesa 

392 si& el metge qui parlava (13); venint a dir que si aquest era un esíat de la medi- - cina apreciable als seus ulls, 6s molt probable que, exceptuant-ne comptades 
excepcions, la suposada categona dels metges donada per la Reial Audiencia s'a- 
llunyava bastant de la realitat. 

Del que bavia proposat el col.legi refent a les visites de les apotecanes, la 
Reial Audiencia era contraria a que es fessin cada any. Temia que, amb I'excusa 
del bé públic, els visitadors del Col.legi d'Apotecaris de Barcelona les prodi- 
guessin, fent que aquesta mesura saludable es convertis en "arbitrio para grao- 
gerias". Deia que el que es sol4icitava ja estava previst ates que les lleis del regne 
especificaven que les visites havien de fer-se cada dos anys o, com a molt, cada 
any. Si es creia menester fer-ne alguna de més, també estava previst que es fes de 
franc. Aixb, a cnten dels informants, era diferent del que demanaven els apote- 
caris barcelonins, de fer-les, a m& de cada any, quan fossin necessiries, la qual 
cosa, a la nostra manera d'entendre, és una simple anhlisi partidista per part de 
la Reial Audiencia sobre la interpretació dels matekos conceptes, ja que deia 
que, de mantenir-se el sistema implantat pel Protomedicat, aquest sistema tenia 
I'avantatge que, amb el rece1 que podien ser visitats sempre que convingu&s, els 
apotecaris no caurien en el frau de tenir ben proveides les seves apotecanes tan 
sols pel temps de la visita. 

Enfront d'aquesta afirmació ens preguntem: No era aixb el que afimava el 
protomkdic que passaria davant el temor de les visites que feien penbdicament i 
que era el que aquestes tenien d'útil? 

13 - Moreu Rey, E., El peosamenf il.luslrat a Calaiunya. (Barcelona, 1%6) 128 pp.; 34-50 



La Reial Audiencia considerava, a més, que en cas que les visites fossin fetes 
pel vicepresident, el seu ajudant i el secretari, apotecaris els tres, es contradeia el 
judici guanyat pel protomedic de Catalunya l'any 1705 en el qual es declara que 
les seves visites devia fer-les un metge i un apotecari, juntament amb el pro- 
tomedic de Catalunya o els seus substituts, segons manat per Felip 11 a les Corts 
de Monsó el 1589, on va néixer la Constitució 1 de ¡'Examen de Medicines. 
També la Reial Audiencia ho creia contrari a la reial ckdula del 24 d'octubre de 
1766, que manava que les visites havia de fer-les un apotecari nomenat pel pro- 
tomedic i davant d'un escrivi reial, ja que si aquest era substituit pel secretari 
proposat era perquk el visitador tingués amb qui consultar en un cas dificultós. A 
més, d'altra banda, no hi hauria persona pública que autoritzés els actes de la 
visita, insistint en que, pel sistema proposat pels apotecaris, no hi bauria qui I'a- 
provés, N qui escoltés les queixes que de les visites es podien derivar, ja que esta- 
va tarnbé previst per les lleis del regne que totes les visites d'apotecaries es pre- 
sentessin després de fetes al Protomedicat i examinadors perque aquests les sen- 
tenciessin i es fes el que la majoria acordés. 

Aquesta argumentacib de la Reial Audiencia la trobem poc consistent. 
Suposant que elcol4egi substituís alTribunal,en els casos que plantejava la Reial 
Audiencia sempre existiria la salvaguarda dels orgues ordinaris de justíeia per 
decidir i sentenciar el mes adequat. 1 també els criteris de la Reial Audiencia 393 
mostren un clar sentiment que no afavoria cap variació ni evolució. La veritat és, - 
perb, que en tots els raonaments existia el pes de  l'aparell estatal sanitari que no xv 
podia acceptar la forca legal del colkgi. 

Després d'aquestes consideracions l'informe que comentem passa a tractar 
de la petició de la confecció de tarifes. Sobre la petició deis apotecaris que qual- 
sevol altre col.legi, no obstant qualsevol privilegi, consuetud o possessió que tin- 
gu6s de fer les tarifes, obligant al seu complimeut a tota mena de persones sense 
diferencia de grau, condició ni estat, era criteri de la Reial Audiencia que aques- 
ta tarifa devia ser aprovada pel Protomedicat o per un altre tribunal superior. No 
trobem en aquest cas massa arguments, sin6 tan sois una opinió que res aporta ja 
que, de fet, és el queja passava quan hi havia tarifes confeccionades pels pro- 
tomedics, tot i que la proposta de la Reial Audiknc'i va encaminada a eliminar 
el privilegi de tarifar que tenien els col~legis. Magnhnima se sent la Reial 
Audiencia quan accepta com a providencia que la tarifa, cas de fer-la els apote- 
caris, no fos perpetua sin6 tnanual, ja que així ho disposava Felip V en la 
Constitució Za, tito1 "Examen de Medicinas", de 1705. 

Quan els apotecaris proposaven que les taxes de cobrament de medicaments 
fossin acceptades per tota mena de tribunais, s'opinava que els trihunals no 
podrien deixar d'admetre quaisevol excepció legítima, ni prova en contra que s'a- 
portés, per contradi la taxació; criteri aquest que no porta enUoc ja que, a la 5, 
la creenca en el poder dels tribunals no podia ser altra. 

El percentatge del 3 % que pretenia rebre el wl4egi per les possibles taxa- 
cions a que fos cridat, la Reial Audiencia el considerava excessiu. Creia més ade- 
quat regir-se pels aranzels reials en vigor. 



Pus d'apotecari a fannac2utic Considemcions prPvies 

Tanmateix, malgrat I'acusat i lbgic sentit centralista de la Reial Audiencia, 
també s'ha de d u  que, si bé en els sentiments dels apotecaris existeix el desig de 
mautenir les antigues prerrogatives col4egials amb unes pinzellades de coordina- 
ció amb la Cort, no és menys cert que també tenien present els bons resultats 
obtinguts controlant el medicament a traves dcls auys i que el control establert 
per I'autoritat central tampoc havia resultat tan petfecte com ella creia. 

Linritaeió d'apoteearies 
important era la proposada limitació d'apotecaries. En aquest punt la Reial 

Audiencia estava d'awrd amb una possible reducció en el seu nombre i, tot i que 
deia que el col.legi no s'atrevia a fer-ho, sembla ser que la reducció seria possible 
si no s'autoritzés més d'una apotecaria en llocs que no passessin de 500 veins, i 
que per aquest ordre s'augmentés una apotecaria per cada 500. 

Des de la seva institució el Col,leg¡ d'Apotecaris de Barcelona havia establert 
un proteccionisme, igual que els altres gre&is, lbgic de comprendre per I'estruc- 
turació gremial de I'kpoca, proteccionisme que portava, sinó a una limitació 
estricta, a una iimitació controlada mitjan~ant els ingressos de nous apotecaris al 
col.legi. 

El proteccionisme establert no era en detrimeut del púbtic. En determinades 

394 ocasions eren les agrupacions les que tenien cura que certes zones de la ciutat no - 
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quedessin desateses, o eren obligades a no deixar-les desateses. 
Tomant a I'informe de la Reial Audiencia, si aquesta veia amb bons ulls una 

adequada reducció d'apotecaries, també coincidia amb el wl4egi quan aquest 
tractava de suprimir conductes, ja pagades amb diners, ja pagades amb especies 
(14). . . 

El desenvolupament de I'informe lliurat per la Reial Audiencia sobre solu- 
cions exposades pel Col4egi d'Apotecaris de Barcelona, segons la nostra mane- 
ra d'entendre, queda penjat en I'aire, ja que fins el present no hem trobat docu- 
ments que ens poguessin orientar sobre com quedava concretada la qüestió, ni 
tan sols si es va ambar a concretar. El 1776, quan el protomedic Pere Güeli eva- 
cuava informe sobre les visites, fa una referPncia al projecte deis apotecaris on 
quasi ens dóna la seguretat que no va prosperar, pero d'aquest informe se n'ob- 
tenen noticies que creiem fan variar alguns criteris que sobre el Col4egi 
d'Apotecaris de Barcelona es tenien aleshores. 

Abans s'ha fet referencia a I'exist&ncia d'un ex& d'apotecaries en la ciutat 
de Barcelona. Aquesta és una qüestió que val la pena que tractem més extensa- 
ment. 

14 - El motiu basic de coincidencia dc criteri per pan de la Reial Audiencia era perque els propis apote- 
earis denrinciave~ els úausque alguos d'cUs íeien. Quan infoma sobre el desig dels apoteca&, trac- 
tan1 dels xarlalansi vendes en droguenes, i que pel que feia referhncla a medicaments tan sols fossin 
esiolmts els apotefans del u>l,legi, la Reiat Audiencia adopta el rriteri #afirmar-se en les ileis del 
regoe que ja deteminaven penes per aquelles qücstions, a les que els justicles ordinans havien #a- 
tendie's. Quanl al segon punt, que fossin ú n i m e n t  ells els escoltats. no podia donar-se una noma 
general ;a que tanpoc es podia apartar de I'autoniat deis tnbunals. 



Ramon J o d i  i Gonzhlez 

Com a conseqütncia dels informes del Protomedicat dels que es deduia que 
es donaven casos d'adulteració de medicaments, el 13 d'abnl de 1778 I'ajunta- 
ment de Barcelona rebia un escrit del baró de Serrahí (15) interessant-se pel 
nombre d'apotecaries que hi bavia a la ciutat de Barcelona. Es demanava que I'a- 
juntament s'informés dels metges de Sanitat i dels cbnsols del Col.legi 
d'Apotecaris per veure com podia reduir-se el nombre d'apotecaries sense per- 
judici de les existents (16). 

Opinió del col.leg¡ sobre la ümiiació d'apoiecmies 
Josep Moiiar i Antoni Sala, cbnsols del col.legi, el 8 de juny informaven que 

si I'any 1728 hi bavia a Barcelona 13 apotecaries, aquest any, 1778, en n'hi havia 
29, més la de la Barceloneta, i 9 a punt d'obrir-se. Calia tenir en compte, perb, 
que eren massa perqut el nombre d'habitants no havia crescut i, a més a més, a 
les cases es preparaven molts medicaments com purgues, brous medicinals, 
decuits, etc. i que si la medicina s'havia simplificat, la pobresa era el motiu de 
I'enviliment de les fómules que es falsificaven. 

Si bé admetien els cbnsols que les apotecanes eren visitades i les subst&ncies 
eren bones, on podia existir frau era en la confecció de fórmules extemporhnies, 
anomalies, per tant, no facils de registrar en I'acte de Les visites. Amb aixb venien 
a dir que, si les visites fosin útils, a Barcelona no hi hauria cap apotecaria dolen- 395 
ta (17). 

- 

Referint-nos a les visites ordenades pel Protomedicat, aprofitem per assen- 
xv 

yalar que aquest visitava les apotecaries un cop cada tres anys, ja que cada any 
en visitava una tercera part de les existents al Principat, awmpanyat d'apoteca- 
ris visitadon. Perb, tal vegada, vista la inutilitat de les visites fetes per ell, aquest 
havia desiguat a alguns apotecaris perque les fessin sense la intemenció de cap 
metge, que tan sols seMen per multiplicar les despeses sense cap benefici per al 
públic. 

Afinnaven que segons I'ordenat els anys 1510,1769 i 1774, a Barcelona eren 
visitades les apotecaries pels cbnsols un cop I'any o quan aquests ho creien con- 
venient, no sent possibie conciliar alhora la bona qualitat de totes les apotecaries. 
Era necessari, per tant, que es compaginés el consum amb un posible reparti- 
ment perque els apoteais  poguessin obtenir un benefici suficient per a una 
decent manutenció, ja que, vista i'experikncia amb 30 apotecanes, poques n'bi 
bavia que tinguessin el consum indicat, perquk si a unes els mancava la meitat a 
les restants les tres quartes parts d'aquest consum, la qual cosa els portava a con- 
siderar com a mínim idoni el de 16 apotecaries per a tata la ciutat, inclosa la de 
la Barceloneta. 

15 - A.H.M.B., P.R. 1778;f.147+ 
16-  Id.; f.311. 
17 - Per falsificació de fórmules s'ha d'entendre, seguramenl. no respectar la quaotitat de medicament 

quc la fórmula requaia o el se" pmcediment d'obtenci6 i d'eiabaració. 



Pus d'apotecarf a farmac2utic Consideracions pravies 

Per als cbnsols era delicat l'afer de la reducció d'apotecanes, ja que no era 
just tancar les de qui tingués títol legítim. Malgrat tot, exposaven uns extrems per 
evitar-ne l'excés. Posaven I'exemple que si un apotecan portava mala vida, sense 
temor a Déu, i anava poca l'apotecana, ja sabia per endavant que, després d'a- 
monestat, hauna de tancar-la o bé, cas de resistir-se, hauna de pagar 50 Uiures. 
D'altra banda, quan morís un apotecan sense füls mascles Fapotecana també 
hauna de tancar-se, afinnant que d'aquestes darreres n'hi havia bastants. També 
deien que si en morir un apotecan tenia un fül mascle i podia mantenir l'apote- 
cana era lbgic que la continués ja que, després de trehallar tota la vida i del molt 
que costava acreditar una apotecana, fóra injust que aquel1 fiU, "baculo de so 
vejes", no pogués gaudir dels suors de tota una vida. Tot aixb sense tenir en 
wmpte el valor de I'expenencia acumulada a I'apotecana, diferent, com és natu- 
ral, del cas on, no existint fill, era millor aplicar els cabdals en finques o altres 
coses que no pas en l'apotecana, amb la qual cosa s'evitaven complicacions als 
bereus. 

Deien també que si algú per ser fill d'apotecan tenia dret a tenir apotecana, 
no se ti deixés ohrir fins que morís un apotecan establert i sense fills, i que el 
wl.legi no n'ingressés cap més fins que hi hagues places vacants de les 16 apote- 

396 canes que es consideraven precises, sent, perb, prefent el fiU d'un apotecan esta- 

w 
- blert. Si existís, un segon fill, aquest hauna de guardar torn com els altres que no 

eren fills d'apotecan. 
Veiem que el col~legi manté el cnten de considerar necessina la reducció de 

les apotecaries, sense ohlidar ressaltar la inutilitat de les visites del protomedic. 
Tanmatek, a les seves solucions s'aprecia el fonamental desig de continuar man- 
tenint la potestat del col.legi sobre les apotecanes de la ciutat, independitzant-se 
al m%im de la tutela dels metges, aportant, perb, un nombre fútat d'apotecanes 
molt raonable malgrat les pinzeltades de proteccionisme envers els fills d'apote- 
can. 

Opinió dels metges de Sanitat sobre la ümitacló d'apoteceries 
En resposta al requeriment de I'ajuntament sobre el nombre d'apotecanes, 

els Drs, Rafael Esteve, Pau Balmas i Lluís Prats deien que estaven d'acord amb 
el dit pel col.legi, tant en el que feia referkncia a la població i simplüicació de la 
medicina com a l'actitud deis malalts addictes a la medicina casolana. Segons els 
informants, quan els metges adquinen els simples als droguers no ho feien tan 
sols per estalvi sinó perquh els fastiguejaven menys les medicines que ells matei- 
xos coneuúen i preparaven, la qual cosa, juntament amb I'excés d'apotecanes, les 
feia poc lucratives, donant aixb Iloc a la sofisticació de medicaments. 
Discrepaven pel que feia a la supressió de visites apuntada pels dnsols. 
Consideraven que esperar esmena a través de les limitacions era lent i que les 
visites fetes tan sois pels cbnsols eren visites de mals jutges, ja que l'any següent 
senen ells els visitats. 



Malgrat tot, si els visitadors fossin els metges -deien- les visites serien més 
adequades i justes ja que les medicines eren les seves armes per combatre la 
malaltia; raonament aquest que tampoc trobem desencaminat si és que realment 
coneDrien la manera de  provar-ne la quatitat. 

Deien també que les tanfes eren excessives i que si s'hi carregava una altra 
tercera part, s'entenien les rebaixes que els apotecaris feien, tot i que en contra- 
posició a aquesta fama "M havia qui no els prometia ni la meitat del que a eüs 
reaiment el8 costaven les medicines pensant que t'apntecari no necessita més que 
del pou per a fer-se rie". 

És per aixb que consideraven necessbria una tarifa nacional més baixa que 
impedina el regateig, que tant molestava als apotecaris. A més d'aquesta tarifa 
consideraven també que hauria dmpedir-se el regateig i així mateix que es 
donessin les medicines a preu més baix del tarifat. 

No admetien els metges informants que entressin medicaments estrangers al 
país, ja que fent-se visites a les apotecaries no tenien perque aquests quedar 
exempts de control. 

Els metges municipals coneixien que a Barcelona hi havia individus que, 
sense ser apotecaris, composaven medicines. Aixb havia de prohibir-se ja que 
encara que ho fessin tan bé com els apotecaris, la qual cosa no creien possible, no 397 
hi havia motiu per privar a I'apotecari del seu benefici. Calia evitar també la XV 
venda als droguers perquk, ates que existia una concordia entre ambdós col.legis, 
s'haurien de posar d'acord per arreglar-ho tot. 

Cinforme dels tres metges era objectiu i es mostra assenyat quan enfoca la 
qüestió de les apotecaries. Quan defensen les visites tampoc podem dir que esti- 
guin fora de lloc, trobant-hi un cert interes, igual que en els apotecaris, perque 
les coses milloressin. No podem oblidar que els metges gaudien de títols supe- 
riors i que, per tant, el seu saber, si més no tebricament, havia d'estar per sobre 
dels qui confeccionaven medicines. 

Hem de valorar també que Rafael Esteve i Pau Balmas estaven vinculats 
amb el Protomedicat del Principat. Rafael Esteve, d'interi que era, el 22 de 
setembre de 1770 havia passat a ser efectiu com a examinador, nomenat pei Pere 
Güell; prestant també jurament com a examinador Pau Balmas el 24 d'abril de 
1774, la qual cosa explicava la seva actitud durant les visites a les apotecaries. 

Conjugant ambdós informes, el 10 de julio1 de 1778 I'ajuntament comunica- 
va al baró de Serrahi que, efectivament, es jutjava excessiu el nombre d'apoteca- 
ries de la ciutat, sent aconsellable que aquest es reduís a 12, repartides en els llocs 
i distancies adients, i amb una a la Barceloneta, sent el nombre suficient perque 
no manqués I'assistencia als veins. Aixo donava lloc a que el 7 d'agost de 1778 
l'ajuntament acusés rebut de I'ofici en el qual la Reial Audiencia preveia, per 
ordre del 28 de julio1 del mateix any, que no es permetés obrir més apotecaries a 
la ciutat de Barcelona. 



Pus d'apotecari a farmac2atic Consideracions privies 

Nnu informe de I'ajuntament i canvi de cnteri 
Si de moment la qüestió quedava a%, veiem que el 23 d'octubre de 1780 I'a- 

juntament es diigia al baró de Serrahí (18) dient que si el 10 de julio1 de 1778 
bavia informal, com abans ja hem vist, w m  a resultat de les manifestacions fetes 
a I'ajuntament pel síndic procurador abans que el Reial Acord prengués pro- 
videncia, havia canviat d'opinió ja que bavia conegut que les raons donades pel 
col.legi eren molt aparents, ja que el síndic procurador havia considerat petit el 
nombre de 12 apotecanes, veient-hi una herencia i patnmoni per als apotecans 
de Barcelona, eliminant-se als altres. Aiib provocana que alguns, sobresortint en 
I'art, si no eren fills d'apotecan no poguessin obrir apotecaria a la ciutat, ja que 
amb 12 apotecanes només entranen els fills d'apotecari, fet aquest queja hem 
assenyalat. 

En aquest nou informe -6ierent- I'ajuntament admetia que el poc despatx 
feia miserables als individus d'un art o ofici, inpedint-los tenir matenals bons. 
També entenia que una eficac inspecció feta quan els apotecans no ho esperes- 
sin, un cop I'any, sena útil, independentment de la que poguessin fer els cbnsols, 
proposant que les visites les fessin el corregidor, 2 regidos vocals de la Junta de 
Sauitat, un dels seus metges o els dos, i un apotecan hibil de fora de la ciutat i 
eis seus suburbis, amb dstigs seves a aplicar a qui no tingués medicaments de 

398 - bona qualitat, ja que amb la privació d'exercir I'art la qualitat estava assegurada. 
XV Els cistigs, deia i'ajuntament, calia que fossin excessius ja que I'objecte era 

delicat, aconsellaut a més que a les visites, i aixb 6s fora de lloc, havia de dispo- 
sar-se que els generes estiguessin en pots o flascons proporcionats, i els mblts 
simples, com la sarsaparrella i altres, en caixes de llauna perque no fossin atacats 
per les arnes. 

Continuava dient l ' iorme que amb aquestes providkncies i el fet que el 
Protomedicat visités les apotecanes complint les regles insinuades, com ja es feia 
abans, s'assolúia la bona qualitat deis medicaments, 

La cumpet&oeia de preus ja és un fet 
L'informe de I'ajuntament passa a tractar novament deis preus dient que con- 

siderava perjudicial la practica de demanar molt més del preu de tanfa de les 
medicines, perque en qualsevol compte dels apotecans ja es considerava com a 
llei la baixa de la tercera part del seu import, recaient sobre les dues parts res- 
tants la que es carregava de m&, tal com s'acostumava a fer. Aixb provenia dels 
excessius preus de la seva tarifa en pe judici deis qui prenien i pagaven imme- 
diatament les medicines, en aquest cas graduant-se segons la tarifa, ja que qui tri- 
gava a pagar i portava el compte, quan aquest era de consideració, obtenia rebaixa. 

Aquests motius feien que I'ajuntament cregués necessan I'estabüment d'una 
tarifa equitativa i que, guiant-se per ella, els apotecaris no poguessin, sota cap 
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concepte, demanar més de I'establert, a no ser que les donessin més barates a 
algun amic o altres circumst?iucies; prevenint també que, cas d'encarir-se alguna 
substancia, I'apotecari havia de demanar permís per a fer-ho a la Junta Superior 
de Sanitat, la qual, escoltant a i'ajuntament, decidiria el que cregués oportú. 

L'ajuntament manifestava que sobre la pretensió que tenia el col4egi que es 
nomenés un "Protoboticario" per separar-se de la jurisdicció de "S.C. y Rl 
Acdo", la Reial Audiencia podia resoldre segons li semblés. 

Que 6s el que havia motivat la variació de criteri de I'ajuntament de manera 
tan radical? 

Havent promulgat Carles 111 una Reial CPdula el 13 d'abril de 1780, que seria 
ratificada per Reial Resolució de 29 de juiiol de 1783, perla qual medicina, cirur- 
gia i farmacia podien obtenir les seves audiencies, separades i amb independen- 
cia les unes de les altres (19), derogant-se la missió encomanada tan sols als pro- 
tomedics i als seus tinents, fent-la extensiva als protomedics i alcaldes examina- 
dors, i als protofarmac6utics i alcaldes examinadors, és probable que, d'una o 
altra manera, aquest canvi hagués iniiuenciat I'informe que I'ajuntament evacua- 
va i que, si es basava en alguns aspectes determiuats, 6s de creure que tal vega- 
da, en més o en menys, també havien de donar-se l'any 1778 i, malgrat tot, a l'in- 
forme aquel1 any elevat no s'hi aprecia res de tot aixb. 

399 Dos fets s6n estranys. Primer, veiem que en aquest nou informe se cita con- -- 
cretament i favorable al Protomedicat dient d'ell que fent visitar les apotecaries XV 
sota les regles insinuades, tal i com ho feieu abans, s'assoliria una bona quatitat 
dels medicaments. En segon Uoc, quan es diu que el col4egi pretenia el nomena- 
ment d'un protofarmaceutic, la Reial AudiPncia podia resoldre al seu gust. 

El primer punt sembla demostrar-nos que, segons I'infomant, la visita del 
protomidic a les apotecaries era de garantia superior a la que podien proporcio- 
nar els cbnsols del cot.legi. Tal vegada, perb, per haver-hi aquí una dissimulada 
intenció, ja que I'autoritat superior del Protomedicat podia quedar disminutda, 
no hi ha cap dubte que el que es pretenia era que aquesta jurisdicció, si canviava 
de ma, no caigués en poder dels apotecaris sinó que passés a poder de la Junta 
de Sanitat Municipal, la qual ja hem vist en altres ocasions que acudia on fos pre- 
cís: confecci6 de triaga, inspeccions sanitaries, etc., actuacions que antigament ja 
eren corrents; no oblidant les vinculacions existents entre els metges: a Esteve i 
a Balmas els hem vist com a elements de la sanitat del municipi i també com a 
integrants del Protomedicat de Catalunya. 

Aixb ens toma a avivar el record. El 22 de gener de 1721 I'ajuntament ja 
havia recomanat prendre mesures per tal de comprovar si les apotecaries de 
Barcelona estaven ben assortides, per raó dels recels de contagi que es tenien 
(20). En aquella ocasió la recomanació semia perque el marques de Castel 

19 - Manúiez Aicubilla, M., op.cit.1559. 
20- A . H . M . B . , P R . I ~ Z ~ ; ~ ~ .  



Pas d'apotecari a farmackutic Consideracions previa 

Rodrigo rewrdés queja el mes d'octubre de 1720 dos "Cavdleros Regidores", 
assistits de metges i apotecaris de la ciutat, passaren una visita general a totes les 
apotecaries i droguenes per tal de coneixer la qualitat dels medicamenis que pos- 
seien akí com les seves existincies, perquk, acabada la visita, que dura alguns 
dies, entre metges, apotecaris, droguers i els individus del morbo estudiessin les 
possibles necessitats de la ciutat. 

Aquestes juntes funcionaven des de feia molt de temps, de vegades per indi- 
cació del protomkdic i d'altres per indicació de I'ajuntament, sempre, perb, estant 
els metges situats superionnent als apotecaris, la qual wsa ens explica que 
davant la promulgació d'aquella cidula independitzant la farmicia del 
Protomedicat, passant aquesta a dependre del "Protofannaceuticato", s'intentés 
aprofitar la circumstincia per subjectar les inspeccions de les apotecaries a la tra- 
dicional potestat. D'altra banda, es verosímil que, sent I'ajuntament en aquella 
epoca poc amic de la mentalitat gremial, especialment davant els gremis de tipus 
mecinic (21), procurés, d i s  el possible, que la mentalitat gremial dels apoteca- 
ris no predominés de manera tan exclusiva en una qüestió tan íntimament rela- 
cionada amb la salut pública, perque d'elia n'era molt responsable el municipi. 

Tanmateix, cal tenir també en compte, i de manera desapasionada, que si els 
gremis es destruiren i evolucionaren perla intervenció del maquinisme i del capi- 

400 - tal, els apotecaris, malgrat tenir a les seves mans material en certa manera bo per 
XV ser industrialitzat, no van saber adaptar-se a aquesta empenta, quedant estancats 

i desfassats dins d'una evolució en el complex dels altres sectors socials, 
També és cert que no tot depenia dels apotecaris. 
D'una banda, ells, l'any 1767, donaven unes noves orientacions que, malgrat 

el retard general de la nació, haguessin pogut assentar unes bases de progrés útils 
en el camp del medicament, pero, d'altra banda, els metges tampoc podien am- 
bar a veure noves possibilitats perquk seguien una medicació tradicional, salvant 
casos excepcionals, que en aquest cas era més de competencia dels apotecaris 
que no dels metges. De tota manera, ni els uns ni els altres estaven realment pre- 
parats per a poder-se adaptar al moviment científic i farmacolbgic que s'estava 
produint a Europa, ja que en aquestes dates trobem molts científics, i molts d'elis 
procedents de la farmacia, ocupant iiocs d'importincia en I'ensenyament de les 
ciincies i en la seva propagació: Andreas Segismund Marggraff (1709-1782t), 
Antoine Baum6 (1728-1804t), Christian Wiegler (1732-1800t), Karl WiUielm 
Scheele (1742-1786t), Johan Franqois Antoine Henry Descroizilies (1751-1825t), 
només com a mostra, i moltissims altres que foren puntals sobre els quals s'as- 
sentaren grans progressos de la química. A Catalunya entre els apotecans no s'i- 
Nciaria un esforc en relaci6 a la divulgació de la química fins a la creació de la 
Reial Academia de Ciencies i Arts de Barcelona, especialment durant I'última 

21 Carrera Pujd, J., Hist61ia. op.cit.; 158 



Ramon Jordi i Gonzáfez 

decada del segie XVIII (22), i després amb Francesc Carbonell(1768-1837t) en 
la Junta de Comer$. 

El segon punt realment ens sarprkn. Si per l'abril de 1780 ja s'havia fomat el 
"Protofarmaceuticato", 6s que l'ajuntament encara ho ignorava als 7 mesos 
transcorreguts, vista la petició dels apotecaris? Es tractava del possible establi- 
ment d'un "Protofarmaceuticato" especial per a Catalunya? És probable que fos 
aixb últim ja que la petició del col.legi era que es nomenes un "Prothoboticaria" 
per separar-se de la jurisdicció del "S.C. i R1. Acdo." 

El nostre dubte augmenta si tenim en compte que fins I'any 1799 els titols 
concedits fora dels col,legis catalans ho foren pel protom&dic del Principat, cer- 
tament amb intervenció d'apotecaris. Quk va passar perque el disposat L'any 1780 
no s'apliqués? Nomb hem trobat que el Tribunal continuava funcionant fins -ens 
consta- el 15 de juliol de 1799 i la circumstancia que per reial decret del 20 d'a- 
b d  de 1799 s'extingís el Reiai Tribunal del Protomedicat sembla assenyalar que 
el "Protofarmaceuticato" no anibh a existir al Principat, perb és el juliol de 1799 
que obsemem que acaben les relacions d'apotecaris examinats pel Tribunal del 
Protomedicat catala. 

Veiem, per tant, que l'aspiració dels apotecaris era establir uns estudis supe- 
r io r~  de farmacia, científica, perb sense perdre el col.legi el seu control, cosa que 
bbviament no es podia assolir (23). - 401 

La Junta Superior Governativa de Farmacia 
XV 

No obstant el que hem esmentat, tambk hem de dir que a partir de 1780 era 
ja la Junta Superior Governativa de Farmacia la que, segons la Concbrdia i reiais 
ordenances d'aquest any tenia cura de les funcions legals, docents i professionals 
dels col.Iegis, quedan! aqnests sense coniingut, i encara després, per reial ddula 
de 5 de febrer de 1804, quan, creats els Reial Col.legis de Farmhcia, es donaven 
normes i plans d'estudi, per cert molt similars als proposats pel Col,legi 
d'Apotecaiis de Barcelona, que definitivament anul.laven aquells. 

Farma&uties, no apotefaris 
Aouesta situació orieinada ner fa creació de la "Junta Su~erior Gubernativa ., 

de Farmacia" no va poder formar els brgans substitutius de I'antic col.legi, aptes 
per aglutinar els professionals apotecaris o farmackutics i, tot i que mai va haver- 
hi cap disposici6 legal encaminada a la dissolució dels col&gis d'apotecaris, 
aquests es dissolgueren creant-se un buit que wmportaria una disbauxa en l'e- 
xercici profesional diari del farmackutjc, que obligaria els propis professionals, i 

22 - El desenvolupament cientiíic d'atguns apotecair es posa en evidencia per I'aniljsi critica dels dis- 
curros pronuncials a la Reial Academia de Ciencies i Arts de Barcelona. diseunas esmeotats en ia 
biblioprafia d'aouesta abra. ~-~~~ . 

23 - No fui, l'an) id15 quc per reja1 ordrc dr Y di. khrci. \'ci!ablincn ir.; dtferrnti chiedrer i quc. 
pir r e d  decrrl ds I r  de mar$. uim.n(asa iI iuniianamenl del5 Rrialr CIII<p dc famicis  de 
Barcelona. Santiago i Sevilla, de manera defuiitiva. 
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Intent de creació d'uoa escola t2cniea de farmiua a Catalunya 
Segons els projectes del CENU, després de cunar uns estudis corresponents 

al politecnic basic, dels 15 als 18 anys, els estudii de farmacia quedaven entre el 
polit&cNc basic i els politecnics universitaris, els quals, un cop cursats, permetien 
assolir les escoles tLcniques supenors i les facultats universitaries. Evidentmeut, 
els plantejaments donats pel CEMl  a tot I'ensenyament, amb independencia del 
que podia afectar a la carrera de farmacia, era una autentica renovació dels estu- 
dis que tradicionalment es cursaven al nostre país. 

Postguerra del 1936 
L'any 1944 es portava a t eme  una important reforma en i'ensenyament dels 

estudis de farmacia, intentant donar-hi cabuda a materies com la bioquímica, 
fisiologia animal i vegetal, parasitologia i físico-química. Pero, malgrat tot, resta- 
va en I'oblit I'autentica química orientada al medicament i aixb sense tenir en 
compte que després de la guerra civil s'havia eliminat la catedra d'anilisi de 
medicaments organics per qüestions extrauniversitaries envers el seu titular, 
Obdulio Femindez, home lliberal i de categoria científica. El pla de I'any 1944, 
malgrat el deteriorameut de la u~versitat espanyola, era un pla bastant aprofita- 
ble si considerem els estudis de farmacia com un conjunt de coneixements propis 
de les ciencies naturals i químiques. 403 - 

Posteriors modiicacions ens portaren a un pla d'estudis del que, malgrat tot, XV 
direm que encara s'hi troben a faltar unes coordenades que englobin ais Ilicen- 
ciats per a una autentica fomació encaminada al pedecte coneixement del medi- 
cament, i que esta molt Uuny de ser assolit encara que tal vegada podria existir 
alguna esperanp d'incioure els estudis de farmacia dins del marc de les cikncies 
de la salut, constituint un context encaminat cap a un lbgic sentit de I'especialit- 
zació de la medicina. 

Després de les modificacions de i'any 1944, i lleugerament variats els estudis 
el 1953, el pta de la carrera de farmacia sofria un nou canvi el 1965, canvi que, en 
principi, redufa a 5 els 6 anys d'estudis del pla de 1944, sent el primer d'eUs de 
caracter selectiu i identic al de i'antic pla. Aquest curs era de 5 assignatures, de 4 
el segon, també de 4 el tercer, per passar a exigir el quart curs 2 assignatures tron- 
cals amb opció de cursar-ne 2 o 3, segons preferencies de I'aiumne. El cinquh 
c m ,  amb 3 assignatures troncals, oferia dos opcions a escoUir. 

L'any 1972 es dictaven unes disposicions assenyalant i'existkncia de mathnes 
obligatbries amb caracter general per a cada títol i que, distribuides entre els 
cicles primer i segon, eren les úniques exigibles per a i'obtenció del títol profes- 
sional; podent fixar les universitats les materies optatives que, agmpades en 
series, donarien origen als títols complementaris a expedir per la propia univer- 
sitat, títol necessari per passar al tercer cicle, format per un mínim de cinc mate- 
nes que podien seguir-se simuftaniament amb les assignatures comunes un cop 
aquestes cursades. 



Pas d'aporeeari a farmac~aric Considemcions pdvies 

El 1973 eren determinades les directrius concretes per ais estudis de f a m i -  
cia, establint-se un primer cicle d'ensenyances bisiques de tres anys de duració, 
que es modiicava el 1975 vista I'excessiva cirrega que representava pera tots els 
alumnes. Un cop complert aquest primer cicle es passava al segon per cursar les 
materies obligatones, finalitzat el qual s'obtenia el tito1 de Uicenciat. Per passar 
ai tercer cicle havia de fer-se una especialitat i presentar una memoria o Ilicen- 
ciatura sobre un tema lliure en wnnexió amb la mateixa especialitat o passar un 
examen de Ilicenciatura. 

Un w p  aprovades les assignatures es tenia la facultat d'exercir la professió de 
farmackutic en totes les seves especialitzacions. 

Per passar el tercer cicle i doctorar-se era precís ser Ilicenciat, per a la qual 
cosa havia de fer-se una tessina, consistent en un treball tebric experimental, d'i- 
niciació a la investigació, donant compte dels resultats obtinguts en I'estudi del 
tema, que havia d'incloure un estudi bibliografic previ, les conclusions obtingu- 
des i la iinia desenvolupada en el treball. 

Per a I'obtenció del títol de doctor, calia fer un treball de rigorosa investiga- 
ci6 científica que signifiques, pel seu contingut i extensió, una aportació positiva 
a l'estudi del tema eswllit. 

Pero, pel decret de 15 de desembre de 1982 el ministeri d'Educació i Ci6ncia - 'O4 
fixa els estudis i obtenció del tito1 de farmadutic especialista, que es desenvolu- 

XV pa per ordre del 10 de desembre de 1984, la qual cosa significa una burocratitza- 
ció i limitació de la Uibertat professional del farmadutic. 
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T emps de canvi i desorientació 
Tot i que entre els apotecaris catalans n'hi havia que edtaven al corrent de 

la propagació i evolució de les cikncies naturals i de la química, a les apotecaries 
es feien activitats mercantils que no requerien cap tipus d'operació científica, 
perb tamb6 hi havia farmadutics dedicats plenament a la química industrial (1). 

Des d'antic els apotecaris es subministraven de múltiples productes naturals, 
perb, amb el desenvolupament de la química, productes químics que eren fabri- 
cats en els operatoris de les apotecanes es venieu en aquestes per ser utititzats a 
la inddstria, així com a les arts i a la medicina. En ser aquests exigits en quantitat 
per la societat, foren fabricats per altres laboratoris distints i més grans que els 
operatoris tradiciouals de les apotecaries. 

La lenta transició d'apotecan a farmadutic, i per tant la couversió d'apote- 
cana a farmacia, comporta que aquells, tot i mantenint la seva activitat clhssica, 
es convertissin fentament en revenedors de molts dels productes que abans obte- 
nien i que, a més bon preu, eren fabricats per lahoratoris o petites indústries. 
A i b  va portar que durant el segle XIX el farmaceutic es convertís definitiva- 
ment en client de lahoratoris, fabriques de productes químics i drogueries, les 
quals, aquestes últimes, a Barcelona assoliren un apreciable potencial economic. 

Durant el primer quart del segle XK, acusant-se ja les difetenis concepcions 
que apotecaris i farmackutics mantenieu sobre la seva professió, conformaren - 407 
unes mentaiitats que no arribanen a evolucionar amb amplia visió, malgrat els xfl 
diversos intents portats a cap amb la creació d'una Associació Farmac&utica el 
1820 i amb la creació de 1"'Honorabfe Colegio de Boticarios" de Barcelona el 
1828 (2). No podem, perb, deixar de banda que no tan sols eren criteris profes- 
sionals els que motivaven discbrdies eutre apotecaris i farmaceutics, sinó que 
també en el col.legi, cap els anys 30 del segle, hi predominava un sentiment cla- 
rament absolutista gens propici, per tant, a res que signiftqués una evolució. 

Superada la primera meitat del segle XiX, la majoria dels farmadutics dei- 
xaven discórrer la seva vida professional de manera bastant estatica, La qual cosa 
no era massa favorable per afrontar un futur d'acord amb les transformacions del 
medicament, tant en la seva preseutació com en la seva difusió. Ha de remarcar- 
se, perb, que la desfeta gremial suportada pel col.legi no havia estat ben assimi- 
lada pels antics apotecaris, els quals no acceptaren de bon grat cap variació a 
nive8 col~lectin per petita que aquesta fos, exceptuant-ne alguus farmadutics 
que entenien el papera jugar en la fabricació senada del medicament. 

1 - Recordem aquí el paper portal a teme per farma&utics en els peritatges industrials (vegeu: Jardi, 
R., Peritaje, indusnialcs por dos farmacéuticos por encargo de la Junta de Comercio de Cataluña. 
183&1839. "Bol. Sdad. Esp. Hist. F c i a . " W  (1975) 1M; 48:66) i també els conlrols d'alimeois feu 
per apoteearis i famactutics durant els segles XVlII i XIX. 
(vegeu: Jordi, R., Notes hirtbriques sobre adulteracions i control d'aliments. Segles XVIIl i XiX. 
11 Coog6s In!. d'HistO,-a de fa Medicina Catalana (Barcelona, 1-5 juay 1975) 372 pp., 177:185. 

2 - Jordi, R.,Natassobrelosodgenesdel &legioOficial deFamacéuticos de IaProvinciade Barcelona 
(1898-1933) y del Colegio de Famacéu!icos de Bar~elona (1828-1939). "Bol. Inf. Circ. Ftea." (1973) 
9:36. 
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cia comercialitzadora, orientada a la difusió dels mateixos, interessés als dro- 
guers -que ja hem vist que comptaven amb una Ilafga tradició de baralles i 
diferhncies amb els apotecaris- en trobar-se al mercat gran nombre de medica- 
ments envasats molt més manipuiables -i també amb menys control- que els pre- 
parats a les apotecaries quan aquestes estaven protegides pels seus gremis. 

Vista la poca seventat amb quh s'aplicaven les Ileis, no solament eren els dro- 
guers els qui, exercint I'intmsisie, esbeneficiaven del generalitzat comer9 dels 
medicaments aue escandalitzava als fanna&utics. Tota mena de oersones: curan- 
den, metges, religiosos, etc. adoptaveu actituds que posaven al farmackutic en el 
centre dels conflictes. Aquesta situació tambe poriava que el desmesurat afany 
de lucre fos beneficiós ierque comerciants i industnali poc escrupolosos vei- 
guessin tot l'inimaginable, sent corrents les falsificacions tant en el camp de I'ali- 
mentació com en el del medicament. 

Aixo no passava tan sols a Espanya. També a I'estranger, i al marge de I'evo- 
lució soferta per la farmacia, aquesta manca d'escrúpols resultava evident (6). 

Per aquestes dates, i sota el títol "Castigo de un especialista", els farmadu- 
tics espanyols podien coneier que la "Gaseta dels tribunals de Paris" assenyala- 
va tots els detalls en els quals es fonamentaven les quatre condemnes de 
Grimault, farmadutic de París, perla falsificació del xarop de rave iodat, la pep- 

410 sina, el xarop d'arseniat de ferro i de sosa i el xarop de quina ferroginosa. - 
L'acusat, pero, no s'estava de declarar, cínicament, que aquests preparats estaven 
destinats a I'exportació i que el1 expedia preferentment als estrangers la major 
pari d'aquests productes falsificats. AUtb ens recorda que en el nostre temps 
alguns medicaments no autoritzats en els paisos d'ongen ho han estat a I'Estat 
espanyol. 

La condemna de Grimault arguia, entre altres conceptes, que el hau era 
punible encara que no comprometés a la salut pública, considerant-bo uomés 
com una especulació feta per un farmacbutic encarregat de vendre tan sols 
substancies prbpies per curar, no complint la seva important missi6 i euganyant 
en les seves esperances al maialt i al metge. Detenninaven els tribunals que era 
provat que G h a u l t  I'any 1864 havia anunciat i venut a París medicaments mal 
preparats i no conformes amb el Codex: el xarop de rave iodat i el d'arseniat de 
ferro i de sosa; havent fabricat també el xarop roig amb quina gis, afegint-li tiu- 
tura de camí. Tamb6 havia falsificat amb I'auxili d'una substitució quasi integral 
de fanna o de midó la pepsina, substancia medicinal destinada per anunciar-la i 
vendre-la amb el nom de pepsiua pura i d'ehir de pepsina, amb la qual cosa hau- 

n - La rc<istr 'Anaki JelCireulu Medlro Aiynitn<i ' Jima~scumpi~ qur dnr.tiz.slr cinc pripirrlr rrls- 
lcni< en r l  mcrral (Pcpilina Chapolraul, Peplun~ Dulrrrne, J.~ahc JL ~EIUIUII~IO de Cal de 
D~ban. Iny<cci6n vegetal J< Maiiui de Gnmsull. C r m i  de S~bnilraio ac bamuiu G n m u  1) wp 
d'ek responia a les ibgiques propictals que dels scus componenls calia esperar, contradienMe ras- 
senyalar als prospecles i publicitat. 
(vegeu: "Los Avims" VI (1882) 345-346) 
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ria posat a la venda aquestes substincies medicinals sabent que eren falsifcades, 
sent aixb un delicte previst i penat (7). 

Aquest esdndol seMa perqu&, en relació a Espanya, s'aiirmés que segura- 
ment, malgrat totes aquestes wndemnes, es continuarien veient en els diaris els 
anuncis d'aquest i d'altres "espeOñquistes" malgrat que els homes científics es 
dolguessin de I'existkncia de govems tan ignorants i tan tolerants que pennetien 
aquests robatoris tan escandalosos i impunes w m  els dels saltejadors de camins, 
els qui si més no, aquests últims, amscaven la seva vida menys impunement que 
els xarlatans que omplien la quarta plana dels diaris polítiw. Aquesta afirmació 
era certa. Malgrat algunes mesures de tipus aranzelari adoptades I'any 1865 
prohibint la importació de preparacions famackutiques o de medicaments sim- 
ples i wmpostos per al seu ús medicinal immediat que no fossin consignats a una 
altra determinada partida aranzelaria, la premsa del país era plena d'anuncis per 
fomentar el wnsum de molts medicaments estrangers (8). 

D'altra banda, no hem d'oblidar que les substancies i drogues emprades en la 
confecciá deis medicaments en ús estaven sotmeses a les oscil.lacions del mercat, 
el que també afavona moltes vegades qualsevol mena d'especulació sobre eUes. 

Sobre aquest particular, i referint-nos als sulfats de cinconidina i de quinina, 
és significatiu que una revista professional farmaceutica, publicada a Madrid i 

411 
que estava molt al corrent del mercat de les drogues, afinnés que I'excessiva - 
carestia i els fabulosos guanys que alguns fabncants aconseguien amb l'alca, esti- XvI 
mula els capitais, mkim quan hi havia dmers a Europa, i la compet8ncia havia 
aconseguit que es mantingués la baixa (9). Aixb no era tot. Existien reserves de 
drogues i de medicaments sotmesos a les Ueis especulatives. Per exemple, a final 
de 1881, havent-se registrat baixes en el preu de la glicerina i puges en el dels 
icids oxhlic, tartiric i bbrax, aquests sofriren alteracions en les seves caractensti- 
ques físiques i químiques per tal de beneficiar als especuladors. 

7 - Grimault era wndemnaf a ZM) francs de multa per la primera wntravenció, a 2W bmm per la sego 
na i a 8  dies de pres6 i 50 ámcs pels dem6sdetictes. L'acta deljudici havia de ruar-se a25 Ilocs, entre 
eUs a lapona de la casa de Gnmault, a la "Gaseta dels T"bunahS i al "Constitucional", havent de 
pagar a mes les despeser. 

8 - D'&b se'n pot tenir una idea m6s hmplia consultant: Frands Causap6. M.C.. Estudio hist6riw de 
la especialidad famadulica en Espapaña. (Madrid, 1975) vol. 1,179 pp. vol. 11.50 pp. (tesi don.). 
Per ~ C N C  una nacióde La fortadepend&ncia de I'estranger p l  que fa a productes famactutim,vegeu: 
Jordi, R.. Contnbucidn al estudio del comercio internacional de medicamentos. Espafia, 1@9-1873. 
"Gire. Ftca." XLI (1983) 278,69:111. 
Quant a la pressi6 comercial de medicaments envasa&, efieaws a no, s6n il.tustratives les th iques  
amencanes emprades, vegeu: Jordi, R.- Propaganda y medicamentos. Antedenles histórim de un 
fraude a la sociedad. (La Bisbal, 1'777) 87 pp. 106 ¡ir. i Una aponaciósobre la penetraci6 del marke- 
ting amenck la ''Panacea Swaim". Vlb Congres d'iüstbria de la Medicina Catalana. Manresa. 8110 
juny 19W. Gimbcmat, XIV 1'') (Barcelona, 1990). 147:160 
Pel oue fa a la reami6 d'aleuas fanna&tics. veeeu del matek autor: Aootecark i famaduticsde la 
P I ~ ;  del Pi, i eis seus vo i i ao~  (s. XVIIUXX). -:BSAHCFC", 11 (1993) 3.2019. 

9 - "Las Avisos" V (1881) 34,521. 
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Les grans [PAniicies 
Davant d'aquest panorama ens expliquen perfectament que existissin indivi- 

dus que, amb una mentalitat més comercial i decidida, rnontessin luxoses fama- 
cies. Empleant-hi a farmaciutics i doctors en farmacia d'escassos recursos, sub- 
ministraven medicaments i drogues a preu més bak i, beneficiant-se per les tec- 
niques publicitiries establertes pels mateixos productors, es constituien en 
importants centres de venda i despatx de medicaments i, al mateix temps, de 
competencia, ja que les farmicies petites, petits negocis, no podien enfrontar-se 
en el terreny comercial amb aquestes apotecaries-drogueries (10). 

A ' ¡  se'ns ofereix una futura perspectiva, com a mentalitat capitalista impo- 
sant les seves normes en el tr&fic de medicaments, a la que no podria enfrontar- 
se la major part dels farmaceutics, l'immobilisme deis quals al Uarg del temps els 
havia impossibilitat de dominar un escalafó inferior al seu, qual era el del submi- 
nistre de drogues i medicarnents a les oficines de farmacia, ja que tampoc, d'al- 
tra banda, havien estat mai el suficieutment units ideolbgicament per afrontar 
I'evolució cap a una industrialització del medicament, perque la venda d'aquest 
era la seva font principal, i de vegades l'única, d'ingressos. 

Veiem, per exemple, que si a Catalunya no hi trobem ets apotecaris en el 
moviment industrial enregistrat en el segle XVIII, aquests estigueren aferrats 

412 - extraordin&riament al que per a ells era fonamental, o sigui, la propietat de l'a- 
XVI potecaria i la seva transrnissió de pares a fills, conservació per la vidua, etc., la 

qual cosa continuava mantenint-se amb tot vigor malgrat el temps transcorregut. 
També resulta significatiu que quan algun farmaceutic proposava que es 

constituissin drogueries-farma&utiques, ja de carhcter regional, ja de caricter 
nacional, I'empresa no prosperés. Per tant, el farmackutic d'oficina de farmacia, 
despr6s de la dissolució de les seves organitzacious gremials, en un futur es tro- 
baria emparedat entre els droguers, que evolucionarien cap al camí de la distri- 
bució a gran escala, i la indústria farmaeutica, que eliminaria al farmac&ntic 
petit fabricant de medicaments i fórmules galeniques envasades a la seva fama- 
cia. 

Malgrat tot, en aquest esbós d'evolució no podem menysprear que també 
existiren farmaceutics que mostraren un criteri mes avanqat i més d'empresa. 
Aquests foren els que derivaren cap a una fabricació en serie de fórmules galb 
niques. Alguns es constituiren en centrals de distribució de productes, fabricats 
per eils o fabricats per altres. Altres formaren part de societats mercantils de 
diversa índole. De totes maueres, aquests foren una minoria que no podia millo- 

10 - Coneirem que a Barcelona ~ ' h i  havia cinc o sis d'aquestes famacies que no tancaven o i  de dia oi de 
oii, pagan1 als seus pracricants un bon so" i wncedint-los hores de sortida pei passejar. En una de 
etles hi trebatlaven 8 Ilicenciafs i 4 doctors en famana. Iveeeu: "Los Avisos" V (1881) 26: 403 i 27: . " . . 
4?6127) Aix0 t i a  0365 qur iuFinznt pir crear un piofund mlir\iar Una r i v h l a  prulcuional es pri. 
puntara: l l a n  dr Ir< r l  maiczx Icr rniaguci apoircario. 3rd que podm nien)< a nu lrncct pririiilnis 
que les serveiren? (vegeu: Id., 26,403). 
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rar I'estat professionai cntic de les oficines de famicia, que restaren estitiques i 
fnren arrossegades per tot el que s'anina produint el voltant del medicament. 

El medicament secret. Una forma de protecció 
Tanmateix, la dita "tan tens, tant vals" no deixava de ser valida. Sobre aquest 

concepte es muntava, per exemple, una campanya publicit&na que pot donar-nos 
una certa orientació de com es feien i es promocionaven certs tipus de vendes a 
les farmicies. Es diu del famaceutic de Bilbao, Salustiano Onve, que, a l'igual 
que un altre farmaceutic de Madrid, Femindez Izquierdo (11), fou el propaga- 
dor de la higiene dentai a tota Espanya i que el seu producte -Licor del Polo- es 
venia de manera extraordiiiria, la qual cosa explicava la cobdícia immoral que 
el credit adquirit pel seu dentífnc despertava a la gent de mal viure -deien-, o 
sigui, entre els "haraganes y falsiñcadores". 

Una de les preocupacions existents entre els qui preparaven determinats 
medicaments venia motivada pel penll que les seves preparacions medicinals fos- 
sin copiades. Creiem justificable que, en benefici de la salut pública, existís la 
preocupació que la composició de determinats remeis no fos coneguda, perb 
també ens expliquem la resistencia dels fabricants que volien defendre's d'aquell 
perill mantenint les fómules secretes, ja que no existia protecció ni pnvilegi efi- 
caqx (12). 

Quan la comercialització 6s la que estableix les nomes per les que ha de 
regir-se la venda i difusió de medicaments, les tendencies que es registren entre 
els farmac&utics són dues: la dels secretistes i la dels antisecretistes. Tal vegada, 
en el fons de tot aixb hi ha la manca del procediment legal que protegeixi I'in- 
ventor de la fórmula i, al mateix temps, la salut pública, malgrat tot el legislat 
abans en aquest sentit (13). 

Durant la segona meitat del segle XlX i a principi del XX es passaria del 
medicament secret a I'especialitat farmaceutica, superant-se molt lentament, i 
potser quelcom desfasat de I'evolució real, el criteri mantingut per la major part 
dels farmackutics que el remei secret era un atemptat a la professió (14). 
Prhcticament, el medicament secret s'havia generalitzat de tal manera, i al marge 
dels estaments sanitaris, que el pas a especialitat era I'única conseqühcia possi- 

11 - id.. VI (1882) 29; 474475. 
12 - Un eas molt concret é,s el scgticnt: "Els Slg López y Conpnoyia, de M.W, Mnden b a j ~ h  a óa& 

de juoy demanaren uos s l t k  2.000 0-11s qie e-- ;o bp pagat. L. m6 godd es& nnstituI- 
da, for. de la Ilei, per qui fatsEci les pastilles Dr. AadRo, el eetehre Antonio A i v q  que artunl. 
ment es tmbs en el Saladera, d'oo norodd sino per mar a Ceuu, si nbsas no paga d qoe de"". 
(vegeu: "Los Avisos" VI (1882) 29: 474475). 

13 - Valverde. J.L., Hortiguela, A.T.. Remedios secretos, especiiiws y espenalidades farmacéuticas en la 
Espaaa del último siglo. "An Pham." 25 (1971); 28. Tamb6 esconvenien1 veure: Jordi, R., Un fulle- 
16 propagandíslic i una hipbtesi per a un millor coneikement de la difusió dc medicameots secrets i 
fantasiosos. "Gimbernat" XXV (19%) (') 131:139. 
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ble. Sobre el seu ascens, evolució i comercialització giraria, amh totes les seves 
avantatges i eis seus inconvenients, la problemhtica fonamental del farmadutic 
ja que I'especialitat era la que vindria a condicionar seriosament la seva perso- 
nalitat i la seva actitud sense oferir-li massa altematives. 

Tal veeada. una de les diferencies més orofundes aue es reeistraven -ia n'hem - .  w 

fet esment- era la diferent actitud que enfront deis específics i els remeis secrets 
adoptaven els farmaceutics i que durant I'últim quari del segle XIX marcava cla- 
rament dues tendencies. La primera, adoptada pels farmiceutics "antics", es 
resumia en una actitud de rebuig pels específics i peis remeis secrets. Aquests 
consideraven que el farmacentic havia de recol~lectar i conservar a la seva apo- 
tecaria materials i preparar fórmules receptades pel metge i no dispensar-les 
sense la seva prescripció (15). Els farmac&utiw joves, o "moderns", adoptaven 
una altra actitud. Es decantaven cap al despatx lliure de tot el que demanés el 
públic, amb l'excepció de les substancies nocives, i a confeccionar i vendre remeis 
i especialitats, basant-se en que, de despatxar-se només el que receptava el 
metge, era pricticament assegurar-se de no fer cap venda ja que si, per una 
banda, els metges induien els malalts a assortir-se de les farmhcies antigues acse- 
ditades, d'altra banda, droguers, herbolaris, confiters, etc. veuien el que el far- 
maceutic s'havia negat a vendre sense recepta. D'igual manera, podent el maialt 
comprar moltes de les substAncies receptades i havent-li ensenyat el metge a con- 
feccionar alguns medicaments, aqnests no eren adquitits a la farmacia. 

Tot aiuo portava a un extens raonament elemental, de caricter defensiu, que 
considerava que en ser desconeguda la fórmula del medicament secret, si anava 
bé, ni el droguer ni el metge ni un altre farmaceutic se'n beneficiarien i, per tant, 
I'únic beneficiat des d'un punt de vista econbmic sena I'autor o inventor. Si de fet 
predominava I'actitud enemiga de I'específic i del remei secret era perque els qui 
estaven més afermats i tenien mis infln6ncza en I'estament professional eren els 
més grans, enemics d'aquest tipus de medicaments. 

La situació era canviant pel que feia als medicaments galenis estrangers. 
Aleshores passava a ser motiu de discussió el fet que a Espanya es venguessin 
legalment medicaments no confeccionats per farmaceutics espanyols (16). 

En un interessant treball de Codina Langlin (17) que gira sobre aquesta qües- 

15 - En una reuni6 celebrada el 13 de febrer de 1897, per exemple. es eonsiderava la invasió d'especiali- 
tals esuangcrcs, quekant-se e b  assistents que s'hagués wncretat a I'admissi6 de producles purament 
qulmies i farmacbutics sense aspecte ni tcnd&ncia a wnstituu?c en cspecifics. També es tractava de 
la merwntilitzaci6 de la profesi6 i els farmacbulies es lame~laven de la dmparici6 d'aquclh 1Cmps 
gloriosos queel melge receptava esviaament segons la tera@uticaraeionalcientGca ipregaven per- 
quC es tomessin a establir per wmplen les f6mules o presaipdo" tigorosament ortodoxes. 
(vegeu: Jordi, R.. Notes sobre la farmacia barcelonina del segle XIX. "Anales dc Medicina" 
Academia de CienciasMédicas de Cataluña y Baleares. Número monogr* extraordinan dedica1 al 
Ccnienati de I'AcadCmia: 151. nota 45). 

16 - Per eriempie. els productes Gñmault, Dufresne, Blancard. Quesnevilte, Holloway, Mowiion, 
Braadeth, Bnstol, Razway, Pollini, Paglimo i altres 

17 - Codina Laoglin, R. Medicamentos galénicos extranjeros (Barcelona, lR76) 29 pp. 
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tió, aquest posa de manifest que, en compliment de I'ordre de1 21 de novembre 
de 1870 del ministeri d'Hisenda, partida 94 de I'aranzel, tan sols feia falta obte- 
nir un certificat de I'inspector farmaceutic de la duana per poder importar pre- 
parats dels quals s'hagubs pubiicat la fórmula o s'hagués esbrinat la seva compo- 
sició mitjanpnt el corresponent anilisi. Aixb deixava en manifesta desigualtat 
als productors espanyols que per vendre tegalment un medicament secret havien 
d'atenir-se als articles 85, 86,87 i 88 de la llei de Sanitat (18). Al mateix temps, 
s'abolien totes les disposicions destinades a impossibilitar la introducció a 
Espanya dels productes galknics estraugers de composició coneguda, resultant 
aitament desmoralitzador que alguns dels propietaris de medicameuts que es 
venien a Espanya, d'origen francks, haguessin estat condemnats el 1861 i el 1862 
per venda i anunci de medicaments secrets en el seu país (19). 

Aigües otinerals i especíúcs. Eix d'un plet 
i'any 1892 s'havien revoltat els knims dels farma&utics per certes disposi- 

cions relacionades amb el segeU que afectava els especíñcs. 
Quan el 12 de juny de 1894 la regent Mana Cristina modificava, per decret, 

I'article 2n de les "Ordenanzas de Farmacia" de 1880 en el seutit que quan la 
venda d'específics i aigües minerals es fes fora dels balnearis, fabriques o apote- 
caries podia fer-se en dipbsits autoritzats per I'AdministraciÓ i sotmesos a visites 415 - 
i inspeccions i a les disposicions del capftol VI11 de les "Ordenanzas de m 
Farmacia" (20), la reacció dels farmackutics espanyols no va ser excessivament 
rkpida ja que no va ser iins el mes d'octubre de 1901, a conseqüencia de 
Y'Asamblea Farmacéutica" celebrada a Madrid, que es demanava dels poders 
públics la derogació del que s'havia disposat, aconseguintse el dia 18 de febrer 
del 1902 que en aquells dipbsits nom6s es poguessin vendre les aigües minero- 
medicinals que per al seu 6s no uecessitessin presaipció facultativa. 

Aquesta victbria i la satisfacció corresponent durarien poc. Els droguers, 
sempre disposats i previnguts per a la defensa dels seus interessos, el 24 d'abrii 
de 1902 presentanen recurs contra la reial ordre del 18 de febrer per tal d'obte- 
nir la seva nul.litat; aconseguiut la revocació el 13 de desembre. 

Hem de recongier que els droguers no perdien detan de tot el que passava 
al voltant del trhfic i venda de medicaments i d'aitres articles de venda en farmk- 
cies. 

- 
18 - Pel decrel llei del muiisteri de la Governaciá del 12 d'abril de 1869. a efectes de L'srtide 84 de la Llei 

J; Ssniiai del 28 de nuv~mhir JI id5 que prahibia la venda dc i d  iimzi wcrit. dzrogant iotr di 
pr~$ils+ir u patcntr jinccdide, prr a 1. xi.i rLha<an6 u >enda. r< pawva d tcnii per wmii recrii 
.3qucll 13 rumpo~ici6 del qudl no lar pnbibb ~1bnn3r  o la i6rmul:i dcl qu.11 nu ~ J ~ J C I  CIOI publiii- 
da. 

19 - Hogg, GNnault, Derault (vegeu: Codina Langün, R.. op.cit.; 19). Ja hem nst al eomen$ement d'a- 
qucat capital les afimaeions sobre aquestsertrems fetes al3 "Anales del Circulo Medito Argentina". 

20 - EL capital ClIf de les "Ordenanzas de Farmacia" del 18 d'abril de 1860 @acta de les penes mntraels 
inlractors de les esmentades oidenances. Comprkn els a*. 12 ai 78. 
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En la seva argumentació, els droguers insistien en demostrar que la venda 
d'aigües minerals no bavia de ser exclusiva del farmadutic ja que no depenien 
d'una manipulació de laboraton sinó que eren naturais i la intervenció d'aquells 
era nul4a quan el consumidor d'aigües es dirigia al metge per aclarir algunes de 
les propietats diferents de les que s'especificaven en les etiquetes. Afegien que la 
garantia de les aigües depenia de I'envasador i manipulador i no del farma&utic. 
Si era el farmac&ntic qui les venia en exclusiva, la garantia havia de ser donada 
per el1 i per cada unitat (21). 

L'acusació continuava dient que els farmaciutics faltaven de manera tan 
palesa que els aparadors de les seves oficines era una exposició permanent dels 
remeis secrets més estridents per la seva luxosa presentació. També deien que 
aquests eren acceptats pel públic o pels metges que poc confiaven en els seus 
coneixements terapeutics, o per la moda, perqui, fins i tot aquesta, desgraciada- 
ment, també influenciava tot el destinat a guarir els mals físics mitjanpnt certs 
beuratges (22). 

El 21 d'abril de 1864 el Consell d'Estat dictaminava que, malgrat que I'arti- 
cle 81 de la llei de Sanitat (23) deia que els farmaciutics podien vendre medica- 
ments simples o compostos, aixb es referia directament a les substhcies que 

416 requerien una preparació especial i ticnica, immediata a la seva aplicació, perb - no a aqueltes altres que, com eis específics, es venien a les farmicies, sense modi- 
XK ficar en res la seva composició, sent comprades pels farmac$utics, ja directament, 

- 
21 - Algunes de les argumentacians dels droguen eren veritablement wlnerabies. Perb, tal vegada, el 

ount mds vulnerable dels farmac&utia. i en el oue rnaiament insistiren els seus contraris oer defen- . . 
\dr cl, ,tu, p u n ~  Jc >,ni. crin el< rr.mili scc<eir dcls qiinl,. Jticn,triir n o i i u u n  c l i  lpotccanr. ial- 
iani a un Jcurc Jc orn&nci>. a. qtic d:icminrvi.n Iks IIci>. t idnth6 qur \uljiciair.n .<lyuna i>rJre 
Jccir,iaJapeI C o n ~ l l  d t r ta t  i de Saiiiii1.p que cl\ rcnisi, ><crciinci hasi:" d< ser $rnut< pcr ninyj 
i amb menys rnotiu peis apotecaris. els qui, peis seus aneixements prolessionals i per ia relaci6 exis- 
tent entre laseva prolessi6 i la de la medicina. havicn de ser els primen en combstre o, si mis no, en 
abslenirse de veodre "brebajes" que deseonekien i no sempre eslaven preparats amb la deguda 
eornmt&ncia. , 
(vi&cu. Vdiiii. d i l ~ u n r n i d ~  Jel p.cii<% piurn.nida por r l  Grciiii.i Jr I)ritguctii, dr. MidnJ  dl yuz 
sihincrdn Iu i  Jc <,irn, ;iiiJdJs, JciinJidu pui D SiI!a.iar Kar:nt.i\! (:ltiillrr (t(ii.rldnl. lHd)  
77 pp.; 31) 

22 - 1d.32-33. 
Molt del que es deia cra cen. No hem d'oblidai perb, que els farmaceutia geneialment anaven a 
remole d'una situaci6 que no podien aturar No eren tan sois de la seva ampet&ncia les anomalies 
que es dwaven al uoitant el r r h k  de medirments. Evidentmtnt, la rocietat no era masa exigen1 
i, akb tampoc ha de posar-se en dubte, el farmac&utic no padia adoptar obiigadament davant del 
metge una actitud m& serios a nivel1 wl.leciiu i havia de eanlormar-se amb denUncies i lamenta- 
cions, adoptant una actitud que tao sol8 es podia justificar aUrejant I'exclusiva de venda dcl medica- 
meni a ple pulm4 vista la indiferencia de I'Administraci6. Situació similar es produirh a final3 del 
sede XX. 

21 l.'', rr.i:rfnc,a a la Lki Ocbrnlcd Je Saiitid Jel LXJt n.i\rnihrr Ji' 1855 amh Ic, muitiiid.iun\ i n i ~ i  

JiiiLr ~ r r  Ii Ilct del 24 Je mzip dc 1660 1 prr . ~ i l i ~ ~  Jc pi,\lciii>r\ Crp M\' 
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ja mitjanpnt agents o comissionats (24). Tot aixb volia dir que els droguers esta- 
ven en iguals condicions que els famackntics per a la venda de medicaments. 
Pero no, no podien estar-ho perque aqueUs no tenien coneixements fonamentals 
per manipular els medicaments, fos la que fos la seva condició, malgrat creure's 
ells, els droguers, capacitats. La diferencia fonamental consistia en que manipu- 
lar específics era més fhcil i mCs rentable. L'Administraci6 bo sabia, pero no 
podia reconeixer-ho legalment a no ser que adoptes grans modificacions per a les 
que ni I'Administraci6, ni el país, ni la sanitat, ni els metges, ni els fannaceutics 
no estaven preparats ni desitjosos de fer-ho i menys encara perla ra6 fonamen- 
tada de defensa de la salut publica. 

El que passava a final del segle XIX ofereix un aspecte d'etern plet que dro- 
guers i fannackutics, ara, i apotecans, abans, mantingueren tot el Uarg dels anys 
i que ens pot fer comprendre clarament que al vottant del medicament en la seva 
forma moderna ja feia uns quants anys que s'estaven desenvolupant unes 
conents destinades a la seva plena comercialització i que, a la Uarga, serien les 
predominants per sobre d'altres raons. 

L'especialitat farmac&utiea Una realitat innegable 
Arribat ja I'any 1900 se celebrava a París el ler Congrés internacional de la 

Indústria i del Comer$ de les Especialitats Farmaceutiques (25). Aqnest congrés 417 
ja ens significa que I'especialitat fannadutica era quelcom plenament assolit i - 
totalment irreversible i que a comenqament del segle XX ja tenia entitat propia XVI 
de caricter mundial. Així es desprku deis temes tractats al congrés (26). 

Els desigs dels congressistes era que les restriccions legals o administratives 
aportades a la introducció i a la venda d'especialitats famac&utiques a cada país 
no tinguks més finalitat que assegurar a la salut pública les garanties a que aques- 
ta tenia dret; que el rkgim del dret comú fos aplicat a aquests productes pel que 
feia a les restriccions legals, administratives o fiscals (censura pera la publicitat, 
timbres, impostos especials, etc.) aportades als mitjans emprats per a la seva pro- 
paganda, i que a tots els paisos on les especialitats farmact?utiques no fossin 
admeses Uiurement es fes la unificaci6 de les fomalitats per a la introducci6 i 
venda d'especüics estrangers. Aquestes fonnalitats havien de consistir, sobre tot, 

24 - Aixb estava d'awrd amb el que el Negociat de Sol-secretaria del ministeri de la Gavernació erpres- 
sava en el seu iofwme del 5 Gag& de 1893: La mi& del lama&utic. mt en I'expedi"6 d'aises 
mi~emls naturals w m  en la d'especffirs, resultava deieo- purame~l mercantil. Veiem dona que la 
massif,eaci6 del medieament era, en la seva majo, pan, la causan1 de les circumslincies que motiva- 
veo mnatants litids i disnissions. 

difeienls tipus una xifra superior a 1.OW.W ptes. 
(vegeu: Geografia General de Calalunya, diigida per Rancesc Carreras Candi i E Rahala Trcmols; 
44). 

26 - Ir. Comerc de lesesoecialitals fama&uliaues entre elsdiferenboalsos. 2". Rhim relatiu a la ind8s- 
ti13 dc les 1>peclliildli 1 d- ia r~gl~rn~nlac16 JL duaoci 3r Gaianii~ dr 125 marque, di, l i b r i r ~  Jt 
Cumcr~ Je te\ : \~cialnalr v~nnadusyuer alr dife~enli pvsm 
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en la declaració feta pels interessats dels principis actius de cada preparació. A 
cada tractat de comerg s'hauna &estipular que els medicaments venuts sota el 
nom i segell del fabricant podrien introduir-se als paisos wntractants amb I'obli- 
gació per part dels fabricants de sotmetre's a les formalitais obligades per les lleis 
del país d'introducció. 

Conseqüentment als desigs mostrats al congrés, es creia que el més favorable 
per defensar els interessos dels reunits fóra que els paisos on les tarifes duaneres 
fossin estabiertes "ad valorem" aquestes no passessin del 10 % del valor migdels 
productes, calculats segons els preus habituals a I'engrbs, i que els paisos on les 
tanfes duaneres fossin percebudes sota la forma de "drets d'específics", calculats 
segons el pes de la mercaderia, aquestes gravessin totes les categories d'especí- 
fics, pesats o Ileugers, en la mateixa proporcid respecte al seu valor, sense exce- 
dir mai el 10 % del preu a l'engrbs. 

Quant a les marques de fabrica, aquestes haurien de ser protegides indepen- 
dentment dels productes que elles assenyalessin, resultant que la marca de fabrica 
d'un medicament qualsevol hauria de ser protegida iguaiment en els paisos on el 
medicament fos prohibit. Així mateix, el nom del fabricant o de I'inventor hauria 
d'insrriure's en un codi, o en algun altre document oficial de medicaments, consti- 
tuint una propietat protegida per tots, sense distinció de nacionalitat i sense obli- 

418 gació de diposit, a no ser que el fabricant el deixés voluntariament al domini públic. 
XVI En aquest congrés tambe es tractava de la conveniencia que les marques de 

fabrica portessin nominacions prbpies o genhriques (27), seguides del nom de 
fabricant. Així mateix s'assenyalava que la denominació de fantasia d'un medi- 
cament hauria de ser protegida a tots els paisos, a I'igual que les denominacions 
de fantasia dels altres productes de la indústria, sent convenient que tots els pai- 
sos adoptessin una legislació uniforme per als medicaments. 

Aixídoncs, si quelcom es pot dir és que la ideologia d'aquest congrés inter- 
nacional era bona. Ara bé. els industrials del medicament sabien molt bé el aue 
volien, com ho volien i com assolir-ho; caracteristiques aquestes que en ple segle 
XX segueixen sent les caractenstiques de la indústria del medicament. 

~nde~endentment, un any abañs, en l'assemblea de les juntes de govern dels 
Col4egis Provincials de Catalunya es mantenia el criteri de demanar una sub- 
venció del govem per a l'establiment de laboratoris químics i farma&utics (28), 

27 - CBpsules, elixh, glbbub, graouls, bvuls, pindoles, pbkores, segeiis. narops, solucions, suposiloris, 
vini, etc. 

28 - L'any 1924 tlrobern enreejstrades a Sanitat mes de 14.504 espcelalitats famac&utiques. D'elles s'ela- 
boriven a: 
Franqa 2.319 Italia 166 FrancaSuissa 13 Buighria 3 
Alemanya 904 Süissa 115 Argentina 11 Noruega 1 
EE.UU. 505 Bblgica 25 Dinamarca 6 Austria 1 
Anglaterra 206 Portugal 13 Holanda S Espanya 10.219 
(vegen: lndice de Especialidades Fama&uticas. Ministerio de la Govemación. Ano 1919.1924. 
(Madrid) 404 pp.) 
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sense que aixo ambés a prosperar. Espanya havia perdut definitivament el tren 
de la industrialització del medicament. 

A la vista del a t i l e g  de la firma angiesa "Bounoughs WeUcome y Cia.", que 
I'any 1907 complia els 25 anys de la seva fundació, podem comprovar que la seva 
potencialitat en el teneny de la farmacia era &excepcional Unportincia. Els pro- 
ductes protegits per les seves marques cobrien una amplia gamma d'extraor- 
diniria utilitat per als farmac&utics i el seu enfocament ja era un clar exponent 
del que havia de ser el desenvolupament del medicament en un futur. Aquesta 
finna tenia aproximadament uns 15 dipbsits dels seus productes en diversescapi- 
tals d'Espanya. A Barcelona tenien productes Wellcome: Vicens Ferrer i Cia., 
Dr. Audreu, J. Uriach i Vda. de J. Escriva. 

Noticies sobre laborstoris d'especiaiitats fmac6utiques i d'anaüsis s Catalunya 
No hi ha estudis aprofundits referents als laboratoris elaboradors d'especia- 

litats farmackutiques ni d'altre tipus, ni del seu desenvolupament a Catalunya. Si 
per una banda els medicaments estrangers s'anaven introduint mitjanpnt els 
exclusivistes i representants, per altra banda, com ja hem esmentat, moltes 
fannicies elaboraven els seus preparats i alguns d'ells originanen laboratoris 
industrials d'especiaiitats farmackutiques importants a Catalunya: Laboraton Dr. 
Andreu, Lahoraton Cusí, Laboratoris del Dr. Esteve, etc. Després de la guerra 419 
civil es dona la circumstancia que alguns laboratoris annexes a les fannacies es m 
vengueren i donaren Uoc a altres de més importants i fins i tot alguus serviren per 
donar entrada a importants laboratoris avui amb caricter de multinacionals, 
casos que també es produirien fora de Catalunya. 

Malgrat tot, a continuació donarem una lleugera idea sobre el tema si més no 
per a posteriors hipotesis de treball; dades procedents d'alguns testimonis docu- 
mental~ com els derivats de les "Tarifas de Profesiones y Patentes. Matrícula del 
Subsidio Industrial y de  Comercio de esta Capital", dels que s'haurien d'espigo- 
lar les dades útils per a un estudi d'aquest mire. 

Com a exemple del que diem, hem recollit algunes noticies de fous proce- 
dents d'Hiseuda. Hem de fer ?advertencia, perb, que no les hem treballat de 
manera exhaustiva ni correlativa. Per altra part, cal tenir en compte que les deno- 
minacions dels diferents tipns de laboratoris de vegades mostren variacions que 
tamhé poden afectar els respectius epígrafs. 

Pet que fa als laboratoris productors d'especiahtats, per exemple, I'any 1884, 
sota la denominació de "Laboratorios Químicos o Farmacéuticos donde se obtie- 
nen productos o específicos medicinales que se expenden al comercio" (29) tro- 
bem 5 laboratoris del tipus indicat (30). 8 anys després, sota la denominació 

29 - A.CA., Matrícula dei Subsidio Industrial núm. 16524 
30 - Salvador Andreu. Arag6,313; Bernardino Marcos, Muntaner, lR Eusebi Fortony, Tamarit, 81; Pau 

y Vilaplana, Bai l6~ ,  6, i Pere Martir Vehil, Vidrieria, 2 i 4 



Una perspectiva de la farmdcia del segle XIX 

"Laboratorios Químicos" en trobem 10, entre els que ja no hi figura Pedro 
Maair Vehil. També cal dir, pero, que dels 10 que es citen I'any 1892, en el pen- 
ode impositiu de 1893194,2 ja s'haunen donat de baixa de contnbució i a 3 se'ls 
considerava com a fallits (31). 

Veiem a la mateixa matrícula que la ra6 social "Massó Arumí Hnos.", que tn- 
butava 107,27ptes., tenia a Montjuic una fabrica de carbó animal. Durant elperí- 
ode 1896197 el nombre de matriculats baixa a 4, n'havien fauit 5 i 2 s'havien donat 
de baixa (32). Tots tnbutaven 777,86 ptes. amb un cirrec d'un 16 % de quota 
municipal i un 6 % de cobrament, contribució que el període 1897198 passa a ser 
de 791,86 ptes. per individu, recaptant-se 3.959,20 ptes. Malgrat tot, les xifres 
s'haurien de confrontar amb altres fonts. 

L'any 1909 tornem a trobar 11 laboratoris i 13 el 1910, any aquest últim que 
es tributen 1.075,22 ptes. per laboraton, amb un total de 13.977,86 ptes. (33). 

Ambat i'any 1913, s6n 12 els laboratoris, el 1914sÓn 11, el 1915 són 9, el 1916 
són 16, el 1917 són 19, el 1918 són 14 i el 1919 són 12. Cal dir, pero, que hi ha 
vanacions de noms de laboratoris, mantenint-se: Codorniu i Garriga, Baudili 
Faig, Vicente Ferrer i Cia., Antoni Fortuny, Tan& i Vidal, Sociedad Teixidó y 
Cia., etc., citat a grosso modo (34), arribant ja a I'any 1921 que se'n troben 9 de 
laboratoris, pero tributant diferents quantitats segons la seva importancia. Les 

420 quantitats oscil.laven entre 303 i 1.180,11 ptes., per un total recaptat de 16.245,04 - 
ptes., xifres incrementades algunes fortament el període impositiu de 1921122, en 
el qual Joan Gozalbes, d'Universitat, 16, wtitzava 7.4&1,40 i altres, com Vidal, 
Faig, Fortuny, Munera i Callol, 478 ptes., per un total de 33.799,70 ptes. pel que 
fa al conjunt. 

Quant als denominats laboratoris annexes a farmacies, el seu nombre és molt 
més important. L'any 1909 (35) en trobem 55 relacionats en la Matricula i 66 el 
1910. Les quantitats que aquests cotitzen no són iguals el 1909, pero sí el 1910, 
quantitat individualitzada aquest any de 215,38 ptes. amb un total de 16.829,66 
ptes. Perb en relació a part (36) i sota el mateix epígraf, hi ha 4 laboratons anne- 
xes que cotitzen 267,14 ptes. per cap, amb un total de 1.068,52 ptes. El 1913 (37) 
n'hi ha 60,65 el 1914.70 el 1915,69 el 1916,73 el 1917,79 el 1918 i 81 el 1919. 

Dos anys després, el 1921 (38), en trobem 90, xifres totes elfes que ens mos- 
tren un apreciable increment de laboratoris annexes. 1 no neiem que sigui 
erroni considerar que les dificultats d'aprovisionaments a causa de la la guerra 
mundial motivarien que alguns farmaceutics preparessin en els seus laboratoris 
annexes alguns productes medicinals per a I'abast del mercat interior. De totes 

- 
31 - A.C.A., Mal"& del Subsidio lndustnal núm. 7682 i 1281 
32 - Id., núm. 16596. 
33 . Id., núm. 16638 i 16695. 
34 - Id., núm. 16919,16926,16931,16943,16937,16970 i 16965. 
35 - Id., núm. 16638. 
M - Id., núm. 9663 i 96%. 
37 - Id., niim. 16219. 
38 - Id., núm. 9761. 
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maneres, aquest criteri resta sotmks a estudis que es facin en aquest sentit, poc 
esbrinat fins al present. 

No obstant aixb, creiem que és significatiu que el mes de marc de 1916 el 
Col,legi Oficial de Farmadutics es dirigís a la Junta Nacional d'Iniciatives refe- 
~ t - s e  a la manca de productes (39), any aquest queja hem vist que es troba un 
increment de laboratoris annexes. 

Dins d'aquestc laboratoris annexes, perb no com a tals, molts es mantingue- 
ren molts anys i encara podnem dir que alguns ambaren p rbxh  el nostre temps 
amb algunes modificacions del o dels seus propietaris, o nom dels mateixos. 
Entre ells citarem els d'Aragó Turon, Badosa, Travieso, Pere Genové, Lloret, 
Morelló, Miseracbs, Pagks, Pedemonte, Pifaner, Robert, Sastre i Marqués, Sol, 
etc. Fins i tot el nom d'alguns laboratoris ha perdurat a través de laveuda a altres 
laboratoris d'especialitats acreditades en els mercats espanyols i aixb sense dei- 
xar de banda que alguns també venuts a firmes estrangeres facilitanen més enda- 
vant i després de la guerra civil la seva penetració en el sector. 

Les quantitats globals cotitzades des de I'any 1913 fins el 1919 són les 
següents: 

Taula XLIX 
Quantitat (*) 

Anys Total pagada 421 - 
XVI 

Laboratoris quhics 1913 14.995,44 ptes. 
1914 13.745,60 ptes. 
1915 13.745,60 ptes. 
1916 19.993,92 ptes. 
1917 24.992,32 ptes. 
1918 18.340,28 ptes. 
1919 14.995,40 ptes. 
192111922 33.799,67 ptes. 

Laboratoris annexes 1913 18.938,60 ptes. 
1914 20.179,52 ptes. 
1915 21.732,52 ptes. 
1916 21.732,52 ptes. 
1917 23.59538 ptes. 
1918 25.458,04 ptes. 
1919 25.144,OO ptes. 
192111922 40.049,85 ptes. 

- 
39 - Jardi. R., Cien años. op.cit. 148 i 152. 
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Un altre capítol interessant dins l'activitat del farmacRutic és el dels denomi- 
nats pel públic laboratoris quúnics, que a wmenpment segle del XX serien 
denominats laboratoris d'analisis i assaigs químics. L'any 1892 existien el de 
Rosendo Bonfill i Jacas i el de Casals-Martín (40). Anys després, el 1909 ja tro- 
bem el que en podem dir els pioners a Barcelona de tes analisis químiques i 
alguns de les clíniques: Jordi Keen, Francesc Novellas, Benet Oliver, Narcís 
Tmilent i Joaquim Vellvé. D'aquests, I'any 1921 trobem: Benet Oliver, Narcís 
Tniiient i Joan Viladot, entre 7 laboratoris d'aquest tipus, wtitzant cadascun 
d'ells 372,57 ptes., fent un total de 2.607,90 ptes. 

Tanmateix, cal di que les dades obtingudes dels llibres de Matrícula als que 
ens hem referit (41) ofereixen diferhncies apreciables amb algunes dades obtin- 
gudes d'altres fonts documentals (42), tal i com trobem en el nombre de labora- 
toris, dades que assenyalem a wntinuacio 

Tauia L 
Dier6ncies 

A & - B C - D A-C B-D --  
1909 11 55 23 79 12' 22 
1910 17 67 21 89 4 22 
1913 12 60 18 92 6 32 
1914 11 65 20 97 9 32 
1915 9 70 24 109 15 39 
1916 16 69 35 104 19 35 
1917 19 73 33 110 14 37 

Segons ek Litbres de Matricula: 
A = Nombre de iaborataris de productes químia i d'especiditats. Barceiona capital. 
B = Nombre de laboratoñs anneaes. Barcelona capital. 

Estadistica sdminislrativs: 
C = Labaratoris quimics o farmadutics en els que s'obtenen productes medisnals que es venen en 

el comer$ o es subministien a I'engriis als farmadutics, Referents a la provincia? 
D = Laboratoris farmadutics anoexes a les oficines de farmacia. Referenta a la provincia? 

40 - A.C.A., Matricula del Subsidio Industrial núm. 165% i 16638. 
41 - Val a dir que la seva consulta a I'Amiu de la Corone d'Arag6 (A.C.A.) ha resulta1 dificil ja que quan 

elsvamconsultar s'estava proeedint a la seva classificació iordenaci4, mofiu sw ens ha impedit lenir 
ieladons senades &S del&minalivcs. 

42. Ens referim a "Estadistica Administrativa de la Contribución Industrial y de Comercia". 
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Les molt apreciables diferencies que s'assenyalen a la taula L, lbgicament 
també queden reflectides en les xifres recaptades: 

Taula LI 
Anys A B C D - - - - 
1913 14.995 18.938 17.114 23.167 
1914 13.745 20.179 16.905 21.728 
1915 13.745 20.732 21.039 22.213 
1916 19.993 21.732 26.166 19.140 
1917 24.992 23.595 27.794 24.540 

Segons els Liibres de Matricula: 

Estadística administrativa: 
C = Laboratoris ouimb o fanna&utics en els Que s'obienen ~raductes medicinals oue es venen en 

Si tenim en wmpte la xifra que corresponia cotitzar a cada laboraton i la 
diferencia dels ingressos per Esenda en reiació al nombre total de taboratons -!??- 
que donen ambdues fonts d'informació, i operant amb aquesta diferencia per XVi 
obtenir el nombre de laboratoris que significa, ens trobem que no ofereixen 
xifres fiables, ni tan sols comparables. 

Aquest fet ens referma en el cnten de fer estudis aprofundits per tal de deter- 
minar I'evolnció d'aquest sector de la farmacia, si més no per veure I'ongen de 
les diferencies entre els Uibres de Matrícula i els &Estadística Administrativa. 

D'altra banda, tenint en compte les xifres de laboratons donades per 
Estadística Administrativa, el nombre de laboratoris d'especialitats farmaceuti- 
ques i annexes que registra Catalunya 6s el següent, xifres, perb, donades a titol 
de mostra: 
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Taula LII 

LLE LLA -- GE GA Total E Total A 

- 10 
- 11 
- 14 
- 20 
- 26 46 

18 73 
- 23 65 
- 20 69 
- 21 63 

- 1 26 70 
- 1 25 72 
- 1 26 84 
- 1 26 94 
- 2 15 98 
- 3 26 114 
- 4 20 106 
- 4 22 112 
- 3 26 114 
- 3 36 117 
- 2 34 113 
1 13 103 285 

BE = Barcelona. Laboratoris especialitats. 
BA = Barcelona. Laboratoris annexes. 
TE = Tanagona. Labaratoris especialitats. 
TA = Tanagona. Labaratoris annexes. 
LLE = Lleida. Laboraloris especialitats. 
LLA = Lleida. Laboratoris anoexes. 
GE = Giona. Laboratons especialilau. 
GA = Girona. Laboratoris annexes. 
Total E = Total laborataris especialitats. 
Total A = Total laboiataris anoexes. 

Si, segons les mateixes fonts, fem una mostra comparativa veurem que el pre- 
domini dets laboratoris a Catalunya és important respecte a la resta de I'Estat 
Espanyol. 
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dada a Darmstad, sent coneguda com Apotecana de I'Angel (44). El 1827 la 
fabricació de morfina ja era un fet en el laboraton Merck i successivament foren 
sintetitzats altres alcaloides. De 60 trebaiiadors que la indústna Merck tenia el 
1855, el 1923 passaren a ser quasi 4.000. L'any 1904 la fabrica constmida a 
Darmstad ocupava una superficie de 500.000 a?. 

Des d'un altre punt de vista, útil perb per ofenr-nos I'evolució d'una impor- 
tant h a  de droguena barcelonina vinculada a la farmacia, podem parlar dels 
establiments Dalmau Oiiveres, important casa comercial especialitzada en el sen 
ram (49 ,  i tambti del desenvolupament de la droguena Unach i Cia., fundada el 
1838, perb que, a diferencia de Dalmau Oliveres, evoluciona cap a la industna- 
iització del medicament (46). 

Actituds d'afguns lamac&utics barcelonins davant el fisc 
Si les protestes dels farmaceutics per les competencies dels intrusos estaven 

a I'ordre del dia, no és menys cert que, de vegades, no es quedaven curts a I'ho- 
ra de protestar pels repartiments contnbutius fets pel propi gremi. Fora molt 
interessant con&iier I'actitud generalitzada dels industnals barcelonins davant el 
fisc i tarnbe veure quins límits assolia l'evasió, pera, per I' escassetat de dades que 
hem pogut recollir, no podem posar en dubte que I'actitud del wntnbuent far- 

426 mackutic era procurar sortir el més ben lliurat pnssible de les drregues fiscals, 
XVI igual que deuna passar amb qnalsevol ciutada d'un país que sempre a considerat 

el frau fiscal com un ventable esport nacional. 
El 26 de mar$ de 1844, Jacint Bofill s'oposava a pagar 200 rals -tribut de l a  

classe- i el col.legi reunit, per votació secreta, no aeceptava la seva protesta. Aixb 
es repetia amb Jaume Codina, el qual tampoc pogué rebaixar la seva qunta mal- 
grat tots els seus arguments, que únicament van convencer a 8 dels 20 assistents. 
El farmadutic Josep M. Fina aconseguia ser passat de 2a a 3a classe, gricies als 
seus arguments que foren acceptats per 10 dels 20 assistents, xnotivant que el vot 
del president desempatés a favor sen. Raimundo Fors i Víctor M. de Grau no 
aconseguiren ser passats de 2a a 3a classe (47). 

El 30 d'abril de 1883 els 11 síndics i classificadors del Gremi de Farmaceutics 
de Barcelona rebien I'adhesió de més de cent farmaceutics -pocs deunen mancar- 
ne per ser la totalitat del cens- qnan protestaven pel que ells consideraven una 

- 
44 - Pera una genealogia de la famiiia Merek, vegeu: Merck-Luengo J.C., Un Merck en la Facultad y en 

la Academia dc Farmacia de Madrid. Homenaje al Prof. Guillemo Folch Jou. (Madrid, 1982) 193 
pp.; 186. 

45 - Sann Puib LM., Establecimientos Dalmau Oliveres, S.A. 1883-1983. Hubria de una empresa cente- 
naria. (Barcelona, 1983?) 175 pp. 

46 - Beltran, B. i mi., Uriach, hoy. 150 años de investigación y hituro. (Barcelona, 1988) 317 pp. 
Sobre els ocíeens de I'esmentada familia. veeeu: fordi. R.. Cien años. ao.cit.: 25. . " 

47 - ~ . H . c . ~ B . , i i b r o d e  Actasde la Junta Particular del ~onorable colegiode Éoticanosde Barcelona, 
d t  
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actitud arbitraria d'iiisenda (48). Tot i que la documentació referida a aquesta 
protesta és incompleta, 6s molt probable que alguna cosa tingués a veure-hi la 
publicitat emprada per anunciar medicaments ja que en la convocatbria es pot 
liegir: "a todos cuantos farmacéuticos anuncian". D'altra banda, hem de consi- 
derar que -més endavant ho veurem- els anuncis fets per alguns farnadutics 
s'adjuntaven al plec de documents destinats a Hisenda, en aquells casos en que 
així ho demanaven els trhmits. 

Dos anys després, el 22 d'abril de 1885, reunits els síndics classificadors (49) 
en el local del col.legi, es procedia, segons els paragrafs 3 i 4 de l'art. 36 del 
Reglament general per a la lmposició, AdmUiistració y Cobrament de la 
Contribució Industrial, de 13 de julio1 de 1882, a dividir en classes els farmadu- 
tics barcelonins per tal d'assignar-los el tipus de contribució corresponent, esta- 
blint-se'n 8 classes (50). 

Sis dies després, alguns dels agremiats consideraven excessiva la xifra que els 
havia estat assignada pels síndics i classificadors. Les reclamacions resuftants d'a- 
quests repartiments són extremadament il.lustratives, oferint-nos alguns aspectes 
de la picaresca que s'amagava darrera les protestes. 

El primer reclamat era Eduard Casellas, establert al carrer del Carne, núm. 
84 bis, la quota del qual era de 1.000 ptes. La seva reclamació no era atesa pel 427 
gremi reunit ja que deien que despaixava un considerable nombre de receptes al - 
públic que anava a la seva farmacia i al dispensan i gabinet-estudi establert a la XVI 
mateixa, i també perquk venia al detall quantitats apreciables d'especialitats prb- 
pies i exclusives. 

Un altre dels reclamats era Francesc Roquer, del carrer de I'Hospital, núm. 
157, a qui se li havia assignat la quota de 276 ptes. Se li responia que les seves uti- 
iitats eren molt dignes de tenir-se en compte, a pari de les receptes que, per ser 
metge el reclamant, .... etc. Aquesta reclamació era desestimada per immeusa 
majoria. 

Joan Torrents, de la Ronda de Sant Antoni, núm. 1, la quota del qual era de 
1.256 ptes., tampoc era at6s pel gremi ja que Tonents servia un considerable 
nombre de receptes i tenia cnmunicació interior amb una drogueria que, com a 
altres, li produla bastant. 

48 - Ainbeanduta que elssignantseoostituissin un fons d'unes 3WOptes. per talde defeosar elsseus inte- 
ressos. És cxtraordiiiriament simificatiu eamorovar aue el primer ounl amrdat oels disconfomes 
zia proeurapx lote, lci influ$nckposibli.s pLr al ~ e ¡ i ~ a i  d~ircndd.  awrdani-u a mcianomenar 
Ana comiulo que. juni Imor.i, qindics 1 darrificadfin.rs d.ngír 3 Id prmsd prolr~sianal~ b lo puliii- 
cl demanani el seu suport. 

49 - Els sbdics i classEcadors eren: Pese Genove, Eusebi Fottuny, Pere Almere, Josep Casasa, Ramon 
Codina, Lluís Yiader, Sebastia Carne,, Eugeni Vilaseca, Ricard Bonell i losep Balcells. liibutaven, 
respeetivamenf: 276,500,130,276,130,200, SO, 50 i 80 ptes., meoys Balcelis a qui no se ti assignava 
res. 

50 - Jordi, R., Aproximación a la histotia. op.cit.48. nota 15. 
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Bartomeu Botta, de la Rambla de Sant Josep, núm. 23, a qui s'assignava la 
forta quota de 2.208 ptes., veia les seves argumentacions rebutjades ja que els sín- 
dics deien que la seva farmacia semia més de 250 receptes en menys de 24 bores, 
i aixb sense tenir en compte que, a més, despatxava al detall especialitats de tota 
mena, sent conegnt per tots la comunicació de la farmacia amb la drogueria. 

A Botta el seguia pel canú de la discouformitat el farmaceutic Sebastik 
Ferrer, de la plaqa de !'Angel, núm. 1, també amb 2.208 ptes. de quota. Segous 
afirmaven els síndics, l'establiment de Ferrer absorbia més de la dkcima part del 
negoci del gremi, ja que, sent de 3.000 receptes el promig di& de les despatxa- 
des a Barcelona, ell en despatxava més de 300. Si a k b  ja era més que suficient, 
també Ferrer era el principal venedor de totes les especialitats conegudes i deien 
els síndics que era sabut per tothom, pels seus anuncis, que tenia 12 professors 
per despatxar a la seva oficina. 

No escarmentaven els descontents amb els rebuig de les reclamacions. 
Autolín Corominas, establert a la plaqa de les Olles, núm. 8, amb una quota de 
1.104 ptes., considerava que la imposició d'aquesta era injusta. El gremi creia que 
si bé la venda de Corominas era menor que la de Ferrer, Botta i altres, el nom- 
bre de receptes que dispensava no era meuyspreabte, la qual cosa bavia de 
sumar-se als beneficis que li produia la drogueria Roca, a la qual hi tenia iute- 

428 ressos segons demostraven els anuncis del "Diari de Barcelona". Per tant, la - 
quota irnposada era de justícia. 

No menys en desacord estava Josep Vis, del carrer de ¡'Hospital, núm. 2, a 
qui se li havia assignat la quota de 1.932 ptes. Les seves reclamacions tampoc 
resultaven ateses ja que Vis, a part que venia tota mena d'especialitats al detall, 
despatxava dikriament més de 180 receptes i tot aixb amb independencia de la 
comunicació de la farm&cia amb fa droguena. 

Al carrer de Sant Joan, núm. 12, de la Barceloneta, estava establert Jaume 
Roca Sabater. Aquest, a qui li eren assignades 8M1 ptes., tampoc aconseguia que 
el gremi li tornés a considerar la imposició ja que, a més de les receptes, despat- 
xava fórmules o preparats propis i exclusius que li resultaven molt productius. 

Les 1.656 ptes. assignades a Pere Vehil, del carrer de la Vidrieria, núm. 2, no 
eren acceptades de bon grat, sent la seva reclamació desestimada jaque el gremi 
sabia que Vehil despatxava més de 2i-M receptes en 24 bores i que tamb6 venia al 
detall tota mena d'especialitats, a més de les seves prbpies, amb la qual cosa tenia 
molts beneficis. 

Al marge de tota ankcdota, les reclamacions dels mkxims tributants durant 
aquest any 1885 ens confirmen que els "grans" de la professió tenien farmacia- 
drogueria, amb un volum de vendes important, sent aixb perfectament conegut 
pels altres farmackutics barcelonins. Podem comprovar que a l'bora de raonar les 
quotes els arguments de síndics i classificadors resultaven encertats, la qual cosa, 
d'altra banda, ens assenyala que els sistemes emprats eren bastant adequats per 
al seu repartiment. També es desprkn d'aquestes reclamacions, i resulta impor- 
tant, que entre 8 farmkcies-drogueria despatxessin dihriament més de 1.5W 



receptes. Si segons estimava el gremi de farmackutics de Barcelona ereu 3.000, 
aproximadament, les receptes que es despatxaven diariament a la ciutat, aixb sig- 
nificava que les restants, o sigui, 1.500, havien de ser repartides entre 127 fama- 
cies aproximadament, si és que nomes contem el casc de la ciutat, corresponent, 
per tant, unes 10 receptes per farmacia. 

No menys important 6s veure com a la publicitat se li donava un apreciable 
valor a I'hora d'estabtir les quotes impositives. A les actes aixecades en els judi- 
cis de greuges, on els reclamats exposaven les seves argumentacions, s'anexaven, 
per indicacid dels síndics i classificadors, els anuncis fets per aquells en diverses 
pnblicacions (51) i, així mateix, les receptes que es demanaven per fer una ajus- 
tada classificació; norma que ens mostra que en aquesta &poca la recepta encara 
quedava en poder del farmackutic que I'havia dispensat. 

Pel que fa a Girona, Tarragona i Lleida, diem el mateix que s'ba dit a I'ante- 
rior apartat. 

Consideracions sobre el nombre de f a d c i e s  barcelonines i de muniupis ümiiants 
L'any 1847 a Barcelona capital bi havia obertes al públic 79 farmacies, la qual 

cosa venia a representar, tebricament, que a cadascnna d'aquelles li corresponien 
2.211 habitants, aproximadament. El 1898 el nombre de farmacies ja era de 152, 
per passar a 223 el 1931. 

Per tal de tenir una idea aproximada de I'mcrement de farmacies a Barcelona 
des de la segona meitat del segle passat, donem a wneixer les tanles seglients, 
segons dades obtingudes del fons d'iiisenda. 

Taula LN 

N Apotecaries Habitants Cotitzaven 
1846 072 62.651,OO (*) 
1847 079 174.746 24.903,12 (*) P 

M9 174.746 19.129,lO (*) 11" 
079 174.746 13.230,40 (*) 111' 

1868 089 289.128 
1874 084 327.967 23.784,90 (*) 
1875 087 334.930 26.968,67 
1876 093 342.041 28.180,74 
1877 099 349.338 31.482,54 
1878 106 354.266 31.727,75 
1879 115 359.162 36.58335 
1885 127 388.670 44.374,17 

S1 - Roouer: "Bdetln de anuncia de la IJniOn de los Cani"buuen1es" 12.2.1885:6 -Torreha nnuncis en ~~ ~~ >~ ~~ -- - ~ - ~  ~~~~ -~ - ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~ 

p n O J i a  i rdulrgr - Bu!ln F 1  Diluvao" l.lI.l0a5;? 1 194 1%. 3984-1. ícncr "h Ccni<punJr.ncta 
Catalana' 2bllX85 - Corornind> "Diano dc Harcrl~na". "Alrnrn~qiie de la Drop,u~na Roca" t 

allrcs - Vis. penbdta . \zhii  'Uianu de fiirulond" l .? 1635: 1444 1 "El Dtluvia" 19.2 1685. 1441 
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Any 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1892 
1893 
1898 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1911 
1912 
1913 
1914 

Apotecanes 
136 
125 
147 
148 
144 
151 
155 
152 
158 
165 
171 
172 
179 
194 
202 
207 
209 
212 
213 
215 
219 
214 
211 
211 
206 
209 
203 
213 
200 
223 
245 

Habitants 

394.041 
400.748 
410.292 
420.062 
430.089 
449.817 
460.529 
517.833 
542.144 
546.982 
551.463 
556.787 
561.755 
592.476 
599.113 
603.421 
607.170 
619.083 
623.524 
628.144 
640.769 
663.387 
710.335 
723.375 
726.080 
727.294 
812.787 
817.859 
840.931 

1.007.820 
1.014.566 

Cotitzaven 
48.670,81 
49.817,49 
54.876,06 
55.249,37 
53.756,14 
48.594,22 
49.618,60 
74.805,16 
55.350,56 
71.236,97 
73.827,40 

(') Ralsde bi116. En 1s reforma monetaria de 1866es van emetre escutsde platad'un valor de 10rais 
de bi116 a mig duro. o sigui, I'antic ral de quatre. Den de 1784 es registra el valor en pessetes. 

Iguaknent s'ha fet per les farmicies existents als mnnicipis limitants amb 
Barcelona. 
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Taula LV 

Farmacies Sants 

13 
13 
13 
13 
13 
15 
16 
15 
15 
16 
16 
17 
16 
24 

Cotitzen 

2.678,92 
3.072,07 
3.072,W 
3.279,28 
3.486,48 
4.261,95 
4.801,18 
5.640,33 
5.288,97 

13.240,13 
14.265,10 
17.077,16 
16.666,94 
27.861,91 

Taula LVI 

Farmhcies Sant Gewasi 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
09 
09 
11 
14 

Cotitzen 

1.536,80 
1.895,35 
1.895,35 
2.080,81 
2.666,11 
2.451,41 
2.636,90 
3.10439 
3.831,66 
6.783,03 
7.904,40 

10.265,30 
16.189,60 
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Any 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1920 
1923 
1929 
1930 
1932 

Taula LVII 

Famicies Horta 

02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
03 
03 
06 
05 
05 

Cotitzen 

195,60 
195,60 
19560 
195,60 
279,28 
321,91 
364,51 

Any 
1911 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1920 
1924 
1932 

Taula LVIII 

Famacies Sant Marti Cotitzen 



Taula L E  
Farmicies Gracia 

36 
38 
37 
42 
40 
40 
40 
40 
40 
42 
48 
48 
54 
61 
65 
65 

Cotitzen 

11.437,16 
12.771,99 
12.820,50 
14.989,47 
14.691,18 
15.107,40 
15.523,20 
15.938,88 
16.354,83 
38.102,18 
43.465,16 
44.468.85 
59.156,28 
68.763,63 
86.394,OO 
89.077,03 

Taula LX 
Fannicies Sama Cotitzen 

04 1.672,80 
04 1.822,16 
03 1.686,90 
03 1.813,52 
03 2.150,16 

Taula LXI 
Fannicies Les Corts Cotitzen 

M 279,88 
02 27928 
03 482,86 
03 546,78 
03 610.69 
03 674,63 
03 738,55 
03 866,44 
04 2.800,76 
04 3.007,72 
06 5.770,M) 
06 6.095,34 
07 8.051,52 
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Tauia LXiI 

Any Farm&cies Sant Andreu Cotitzen - 
1911 08 1.648,56 
1912 O8 1.890,50 
1913 07 1.890,50 
1914 08 2.018,02 
1915 09 2.988,17 
1916 08 2.738,20 
1917 08 
1918 09 2.844,07 
1920 09 3.130,OO 
1924 09 6.620,09 
1927 10 9.673,80 
1928 10 10.045,OO 
1929 08 8.333,44 
1932 09 10.449,44 

Les dades wrresponents a la tributaci6 s6n d'A.C.A.: Taxiias de Profesiones y Patentes. Matricula 

434 delsubsidio Industrial y de Comerciade esta Capital. Vol. 1282,2512,2521,7682,960618,9663,96~3. 9679, - 9680,988U6,%92,%94,970114.9718n0,9728/30,9737,9739,9740,9754,0755.9761,0976216,982214,9830, 
XQ Y831,9846,9848,9854,9857,9ñ60,9867,987114,9882,9927»2,9943,9968. W8,10006, 100505618, lW, 

lW62,107M, 10705.10715.12692,12700,12718.l2727,12745,12760,12778.12797,12826,12830,12848, 
12906,12907,16219,16524,16596.16618,16695,16877,16886,16892.16WZ, 16919,16926,16931,16937, 
16938,l6943,169M,16965.16970. 

Les dades eonesponents al nombre d'habitanb s6n d'Estadisiiques Municipals de I'ajuntament de 
Barcelona 

Malgrat les nombrases Ilacunes existents en aquest fons documental, podem 
observar que la tbnica general té un caracter coherent. Malauradament, no tenim 
estudis similars pertanyents a Giroua, Tarragona i Lleida, que ens haurien 
permhs una visi6 més de conjunt. 



L~UASOCIACI~N FARMACÉUTICA~ 
BARCELONESA 

EN LA TRANSICIÓ COL.LEGIAL 



Ramon Jordi i González 

E 1 primer col4egi d'apotecaris de  Barcelona, el "Collegium 
Apothecariorum Barchinonensis", nascut l'any 1445, perllongaria La seva 

existencia f i s  I'any 1803, encara que d'una manera poc activa -els canvis socials 
havien estat importants- els últims anys. 

La guerra de la Independencia motiva un sotrac que, evidentment, havia de 
repercutir sobre I'estmctura farmaceutica catalana. 

Sense apartar-nos de les linies mestres orientatives d'aquest estudi, creiem 
important el seguiment del desenvolupament dels col.legis i associacions de més 
pes especific. S'ha de dir, pero, que si les noticies corresponents al periode 1808- 
1814 no s6n ahundants. sí sabem ane el "Colleeium Anothecariorum " 
Barchinonensis" no s'havia dissolt totdment, malgrat ja el seu poc pes. 

Cobertura de noves oficines de farmacia durant I'kpoca del domini franks 
va ser un fet comprovat, com podrem veure mes endavant, i 6s coneguda l'acti- 
vitat professional d'alguns apotecans (1). 

Durant aquest periode gran part de l'activitat dets apotecaris catalans es 
desenvolupa dins I'exercit. L'activitat civil, menys coneguda, mereixeria un estu- 
di mis a fons per poder ohtenir unes línies més solides i coherents ja que sabem 
que si be I'any 1814 eren rehab'itats els alcaldes de bam que havien ocupat 
chrrecs abans de I'ocnpaci6 francesa, també wneixem que dos apotecaris, 
Ameller pare i AmeUer fiU, foren considerats com aírancesats (2). 

El Col.tegi d'Apotecaris barceloni encara existia durant aquesta epoca. L'any 
1815 alguns apotecans sol~licitaven ingressar-hi, i membres del mateix, insistint 
en peticions anteriors, demanaven a I'ajuntament el tancament de les apotecaries 
que s'havien obert durant el temps "del gobierno hitniso", La qual cosa ens sig- 
nifica clarament que el precepte de pertinyer al col.legi per poder o b ~  apote- 

- 
1 - Ei 22 de julio1 de 1849 Carles Pcllicei, aporecari, tracia de cobrar I'impon d'unes iumigacions que 

havia fet (16 Iliures, 10 sous). 
(vegeu: A.H.M.B., Registro de Acuerdos. 1809-1814 f.77). 
El 16 de iunv de 1810 es dóna ordre a I'aiuntament oeroue onini sobre cls subminisires de medica- . . . .  . 
monis a i'llci,pilal Mililar p:r un tal AndsJa. l a m i ~ d u l r .  i dl que nu coiicum tinculai 11 ;dI Ikpi 
l.'ajunl3mrnl.u ~dm!nl>tracio mun..ipaldc Uurwlan~, ianibe tn1cncnup.r tal de dginar la w a o p i -  
ni6 <zl~rcnt h l i  .uhmtniiirr> dr mcilaamca\ i altminii llcugcn nr.cei<ans pdr al, hu>pitnls propor. 
ciun.8ir pcr un la1 Uayi  CI~rcs. al qual crciem bs,emaJur 
iicgiu A H hf . Poli1 ) Reale; Us<r<ldr. I81U (a) ,831 
L.1 iS dr maie Je ldll 6 ,  l'apolr~ari Joan Amdier uul rceiamavi 14 Jurur t 4 rrlr dc b t l , ~  oir nlcdi 
eamenls subministrats als Hospitals Militan en vinut d'acord amb la Junta de Subsist&ncics. 
(vegeu: A.H.M.B., Registro de Acuerdos, 1811-1812; 1.69 v). 
No parlem js de I'eseampada d'apolecark per Calalunya iniegrats en I'ex&mt durant la Guena de la 
lnii~nendbnril . . . -- .. ..- . 
(vegeu: Sinuts Ruiz, A., La Farmacia Militar en Cataluña durante la Guerra de la Independencia. 
Publicaciones del Seminario de Historia de la Farmacia (Barcelona. 1959) 90 pp.). 
1 oo oodem deinar d'esmenlar el osver iumt per tres aootecais: Ameller,Y6üez i Bateeiis.el mes de . .  . - .  
iulioi del 1812 auao. oer indicació de les autoriiats franceses reaützaren I'analisi de la metzina oue . . 
s'hd\la porni J I  po que  hivt~n dc c~n)umar \(1lJal( 11anccm 
(iegcu Jordi. R .  h ionrpirariá ap o11 

2 Al1 M B .  Pulil ) Rrrle, U<crclfir. 1814 (a).,," 
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mic. Si per una banda esbotza tota l'entitat del farmaciutic com a professional, 
no es menys cert també que encarrega tranquil4ament als farmadutics un con- 
trol de qualitat, cosa que, de fet, pertanyia a la sanitat estatal. 

Tal vegada, radicalitzant la qüestió, actituds com aquestes en que la qüestió 
economica és l'eix sobre el que gira la perspectiva amb la quat s'observa la venda 
de substancies medicinais, possiblement podem explicar-nos moltes vegades per- 
que existeix, ja més cap al nostre temps, una inclinació ultraconservadora de l'es- 
tament farmaciutic que moltes vegades sembla incompatible amb actituds 
autinticament liberals i que realment existeixen. 

El perill que significava l'empenta donada pels droguers no ens ha d'estran- 
yar. Els droguers seguien el seu camí Ilarg, constant i reiteratiu, per abocar-se en 
el camp comercial -i també professional- aprofitant el canvi políiic existent en el 
país, el trencament de l'estructura gremial col.legial dels apotecans, etc. (8). 

Davant d'aquest panorama no ens ha de sorprendre que el paper jugat per 
I'"Asociación Farmacéutica Barcelonesa" fos nomes el d'un recanvi momentani, 
que durara fins l'any 1823, i que els farmaceutics -queja no són apotecaris- vol- 
guessin assolir un altre col4egi de caracter professional que sera el Col.legi de 
Farmaciutics de Barcelona, que naixerh l'any 1828. 

Si bé de l'activitat de l'esmentada "Asociación Farmadutica" no en tenim 
439 

massa documentació, sí trobem que l'activitat dels farmackutics es palesa, ja que - 
les uotícies refendes a determinats individus són forqa il4ustratives. X W  

Després que Balcells i Yáñez formessin part de la Junta Municipal de Sanitat, 
sembla ser que aquesta Junta, prescindint de i'"Asociación", passava ofici al 
Reial Col,legi de San Victoriano perquk, a causa de la pesta, demanaven que els 

t i a  podien, per la seva banda, segons el regiameal de I'associació, visilar les tendes dels draguen, 
auedava elimina1 el oerill oue fa salut oública es ve¡& commromesa. rcsumint-se la oUesti6 en auo la . . 
romi«t0 municipal qu* entenla en aqLert5 frbcr prondncier rzcomrnmt a i  c ip  pilliii. del municipl 
qur no er pri>hib.r dz cap manera al> druguir, In \cnila 2 I 'cngfb i a la menuda de simple, medirt. 
nals, piohibi~t-los, perb, que el5 compongwsin i t"turessin i mesclessi~ si o0 era en presencia deis 
farmacbvtics, a qui sc'ls podia enwmanar la vigilsnna que aUib es comptis, ja que de no fcr-ho aUi 
els farmadutics foca un descuit o una indiferencia culpable. 
(veeeu: A.H.C.B.. Libro de Acuerdos del Muninoio. 1821: f.1190). . .. 

d - ti impunant reuri dim squebts dcrttud I C E U ~ ~ A ~ ~  al iap politic d<l muninpi bar~eloni es nbsuiu. 
Ismcni diicurd.int ~ m h  1'cdi.l~ r rpcd~ l  al iol i int del mes d'abnl pil cap rupenur politic pruhihint 
I ' rrcrcr i  de Id fambcia al< yd i  no siiiguirim Gxminab dr. la Prrult~t. 1 wum tarnbe cam en un, 
momcots de eanvi, sense un col.legi professianal. en acasions. les autoritats volien que el Reial 
Col.legi de Farmacia de San Victoriano, o sigui, el col.legi amb earacter univcniian on eb aspiran@ 
a famaceutic calia sue cursessin elsestudis ver assolir el tflol. i sue M establiria el 1815 a Barcelona. 
es oronunci6s en oUestions de wmoet&ncia wl.leeial. situanons oue. de let. dn esauivades ia oue . . 
\'ha i c ~ b a t  pcr vmpic c l  col Irp. el d'e<truciurn grimlai osrut cl 14-15, que ;ti matrar t m p <  que 
donav~ les inwnyoncdi per wr miiiri spuir.cat irmbC teni? cura d: ia defrnsd del> int+rcr,oi pro. 
fessionais, trobant-nos aixi que enscnyament i problembtica professiooal ja wnslihiiran dos qUes- 
t i o ~ s  d'icrenciades. 
(vegeu anoen XIV). 
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farmaceutics despakessin els medicaments des de la porta, sense deixar entrar 
els clients a la botiga (9). 

Perla pesta del 1821 bastants sanitaris fuguen de la zona. Per aquest motiu 
les autoritats preguntaren al director del Col,legi de San Victonano si podia 
donar raó dels farmadutin que s'havien absentat. En defugir Balcells la contes- 
tació dient que la seva autoritat era sobre ensenyances i no sobre qüestions pro- 
fessionals, el Municipi es dingia a i'"Asociación Farmacéutica", el president de 
la qual notificava que tan sols faltaven de la ciutat Josep Borretl, Raimon Fors i 
Vicenc Bastús, nota que es passa a I'alcalde per obrir el corresponent expedient 
(10). Pocs dies després, Raimundo Fors, catedratic del Col4egi de San Victoriano, 
o Col4egi Nacional de Farmacia, donava compte del seu mal estat de salut i 
demanava permís per esperar restablir-se, la qual contesta es decidí passar a la 
Junta de Sanitat (11). 

Deutes del municipi als farmac&utics 
El farmac&utic Francesc Carbonell a final d'octubre de 1832 havia presentat 

tres comptes de medicaments per valor de 395,455 i 194 Uiures, comptes que, 
segons I'alcalde, es consideraven excessius. Per tant, es passaven a la Junta 
Municipal de Sanitat per ser examinades (12). Un altre farmadutic, Antoni 
Molner, de la Barceloneta, demanava medicaments en quantitat, la qual cosafeia 

440 que es considerés la petició -la farmacia depenia de I'ajuntament- com a excessi- 
XVII va a causa de la manca de cabdals (13). 1 6s cunós que sobre aquesta qüestió es 

digués que en aqnesta farmacia hi havia tres farmaceutin sense que es necessi- 
tessin, perb que i'ajuntament no la podia tancar perque no n'hi havia altra ni tam- 
poc sabien a qui entregar-la (14). 

L'economia municipal no anava bé. El farmaceutic Lluis Lanzone, pia- 
montes, a qui la Junta Municipal de Sanitat havia estipulat 50 duros mensuals per 
a la seva assistencia a la farmacia de la Barceloneta, només n'havia rebut 36, 
motiu pel qual reclamava la diferhncia (15). Dies després, perb, el 4 de gener de 
1822, vist el comportament exemplar de i'esmentat farmac&utic i els seus serveis 
extraordinaris, s'acordava donar-li els 50 duros (16). 

9 - A.H.M.B.. Libro de Acuerdos Municipales, 1821: f.13W. 
lo- Id.; t1467 i 1543. 
11 - Aquesta wnsiderh que Fors havia infringit la llei del 25 d'agosl de 1817 i que, per taot, es continu6s 

i'cxpedient. D'altra banda, Balcells, haveat-se despla~at a Balaguer per recollir alguns dinenper als 
necessitats de Barcelona, comunica el resultat a I'ajuntament. 
fveeeu: Id.: f.lM3 i 1712). ~ - 
Desd'una altra peapeetiva rn&amplia pel que fa a aspectes sanitans d'aquest periode, vegeu (amb6: 
Jordi, R., Notes rerrospeclives de car&cter sanitari en el canvi de segle XVIII-W( (1768.1827). 
"BSAHCFC" (1992) 1,18:31. 

12 - A.H.M.B. Libro de Acuerdos Municipales 1821; f. 1640. 
13 - Id.; i.1732. 
14 - Id.; L1834. 

NO l e n h  dades que ens pcmetin esbnnar si aquesla farmacia era la mateix8 farmacia de la 
Barceloneta de la &al hem-tractal anteriornient. 

15 - Id.; f.2W-2W8. 
16 - Id.. 1822; f.31. 



Rarnon Jordi i González 

Josep Borrell, el farmaceutic que s'havia absentat de la ciutat per la pesta, el 
31 de gener reclamava 100 Uiures catalanes al municipi perquh -deja- havent estat 
la seva farmacia a carrec de I'ajuntament, com a hospital, els facultatius es val- 
gueren dels mobles de casa seva, i com fos que hi havien mort 10 malalts, el1 
havia sofert un gran perjudici. Tant pel perjudici com pel lloguer que havia de 
pagar a I'amo de la casa, demanava se li pagués la quantitat reclamada. 

Perla seva banda, Francesc Carbonell demanava que I'ajuntament li pagués 
24,50 ptes., import de les medicines que havia entregat pels malalts de I'hospital 
de Santa Teresa, en el campament de Montjuic. Davant d'aquesta petició es cur- 
saven ordres per veure que és el que es podia rebaixar del compte (17). 

No sena fins el mes de febrer que es decidiria que, ates que el domicili de 
Josep BorreU havia servit com a ''Hospital de Farmacéuticos", aquel1 havia sofert 
demerit i, per tant, s'encarregava que es procurés rebaixar la quantitat de les 100 
lliures que I'esmentat farmaceutic demanava (18). Al final, aquestes 100 Uiures 
quedaven reduides a M) (19). També a Carbonell se li pagaven les 24,50 ptes. 
reclamades (20), perb no seria fins a primer del mes de maig que les cobraria. 

Registrem el 22 de maig que el farmaceutic Josep Muntada s'oferia a la Junta 
Municipal de Sanitat per tal d'assistir als malalts que es trobessin en qualsevol 
hospital de la provincia (21). 

441 També es queixaba un altre farmaceutic, Joan Pau Boladeras, qui manifesta- - 
va que uns altres dos farma&utics, Joan Muntada i Salvador Devesa, havien XflI 
cobrat diferent en concepte d'honoraris professionals. També el famia&utic de 
Martorell, Bonaventura Abad, reclamava el 3 de setembre de 1822 l'import de 
les medicines subministrades al 11 batalló de la milicia voluntina. 

A Salvador Devesa se li havien pagat 50 duros mensuals durant el temps que 
va servir a I'hospital brut de la Virreina, a Barcelona, i a la Barceloneta. A Josep 
Muntada se li paga, estant en el llatzaret brut de la Marina, 60 duros mensuals i 
tan sols 50 en el temps que va estar a la Barceloneta. Tambe 60 duros foren els 
cobrats per Antoni Molner, destinat al punt d 'obse~ació de Sant Jeroni de 
Lebron. 

En Boladeras únicament havia cobrat uns 30 rals diaris, o sigui, uns 900 mara- 
vedí~, tant estant en la Virreina com quan va estar en el punt d'observació de 
Jesús, s'acordava recomanar se li paguessin els M) duros, perb tenint només en 
compte el temps que havia estat en la Virreina. Pel que fa a I'oferiment de 
Muntada, es va decidir que s'acceptaria sempre i quan no demanés cap mena 
d'estipendi (22). 

17 - Id.; f.249. 
18 -  d.; f.288. 
19 - Id.; f.382. 
20. Id.; f.908-39. 
21 - Id.; tlW9. 
22 - Id.: f.SW i 1088.1089. 
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Barcelona. Pero després veurem que tan sois Yáñez figura w m  a catedratic (30). 
Pel que fa a la decisió del M u ~ c i p i  sobre la distinció al nom deis farmadu- 

tics morts durant I'epidemia, i en atenció a la petició de Boladeras, s'amdava 
que únicament hi tenien dret els qui havien mort havent-se presentat com a 
voluntans per prestar servei, tot i que s'havia d'estudiar si els Pellicer havien 
actuat per petició de les auiontats sanitanes romanguent a la Barceloneta (31). 

Ja el 22 de febrer de 1822, la vídua del farmachutic Pellicer demanava ajuda 
economica a la Junta Municipal de Sanitat pels serveis prestats pel seu espbs 
difunt. Pero, tot i que la Junta ho recomanava favorablement, l'ajuntament no 
tenia facultats per gratificar-la i ti recomanava que es digís amb la seva petició 
al Govem i que, en aquest cas, I'ajuntament infonnana favorablement (32). 

A mitjan del mes de juny del 1823, la qüestió de la sol.licitud del farmadutic 
Boladeras encara es movia, pero la Comissió de SaNtat infomava negativament 
a la concessió de la Creu de Carles 111 (33). Tanmateix es reconeixia que 
Boladeras tenia un m5nt particular per la seva actitud professional en els ilatza- 
rets de Jesús i de la Virreina, des del 8 d'agost al 24 de setembre de 1821, llocs 
que únicament eren d'observació de les persones que havien estat en contacte 
amb malalts de l'epidhmia, malgrat que el de la Virreina passa a ser Uatzaret brut 
per haver-hi mort alguns empestats. Aiid, pero, no era prou perqne fos distingit 

443 amb la Creu de Carles 111, ni tampoc es podia comparar amb I'actitud del metge - 
Capmany perqu6 aquest havia estat I'únic facultatiu que després de la primera XVII 
reunió dels individus de I'art de curar es va oferú per tancar-se en el llatzaret 
quan es traslladaren els pnmers malalts, mostrant un comportament heroic com 

(34). 
E1 día 23 de julio1 de 1823, tenim noticia que un altre fannac&utic, Jacint 

Compte, deixava de ser comissan 11 de bam del quarter (35). 
Agustí Yáñez, junt amb Vicenc CavaniUas i Antoni de Cortada, són eswllits 

alcaldes constitucionals, ocupant el lloc deis deportats. Veiem com en Yáñez, en 

30 - Id.; f.417. 
31 - Id., 182% t1136 
32. Id.. 1822; f.477. 

La ailesti6 no devia resoidre's i el 20 de iunv de 1823 t e n h  noticia aue la vidua demanava Que li (m- . . 
sin pagades 332 ll#ui<, i 16 ious prr les fumiganuns i crpurg3m;nis que Caries I rsncoc  Pciliwr 
havia tci pr u~dtc  di  ¡a Junli dc San~tai 1 o be sr J,,pii\ava gur 13 Comirri6 di: Saniilt iniornl6r 
uigintmrnl uquc<la aardaia que ia sídur h r i s  dc d#ngir.% a b flipuiaci0 priiviortdl. 1s que r . r i  
I'úniea cosa a que podia aspirar en consideraci6 a la manca de eabdals. 
(vegeu: Id., 1823, f.1238 bis). 

33 - Id.; f.1277. 
34 - Id.; t18 i21 bis. 
35 - Id.; f.1296. 

Segons I'article 321 de la Constitució palitica de fa monarquia, era missi6 del comissari de bani fer 
complii amb la majar exactitud les provideoeies de bon govem a Viinterior de les grans poblacions, 
esa  dir, tot el que tenia ielaei6amb lasegurelat,comoditat,salut i tranquil~litatdelsveios; neteja del8 
carren i pliiees i dem6s objectes d'assislEncia pública. 
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una reunió, en una qüestió de tramit defensa l'absoluta llibertat de mercat (36). 
Nosabem a quin concepte concret es fa referencia quan el farmac&utic Carles 

Sola 6s motiu d'atenció per part del muuicipi i d'etl s'afima que, malgrat els 
apremis efectnats en el seu dornicili, Riera del Pí, núm. 13, no pagava; la qual 
cosa s'acordava posar en conekement del general govemador ja que aix6 era 
més per desobediencia que no pas per manca de cabdals. 

Respecte al taranna humanitan i lliberal d'Agustí Yáñez, és interessant 
coneker que a la reunió mantinguda el 24 d'octubre, per la tarda, aquest mani- 
festava que coneixeut que estaven presos els regidors alcalde ler i Josep Costa 
per ordre del general en cap, fora molt útil que una comissió passés a visitar 
aquesta autontat militar per tal que, si als detinguts se'ls havia susp&s la llibertat 
per les seves opinionspoiítiques expressades en una sessióde I'ajuntament, la Ui- 
bertat els fos tomada i que si era per una altra qüestió d'ierent es recomanés que 
res els manqués i se'ls ajudés tot el possible i, sobre tot, que si la ciutat havia de 
capitular se'ls donés temps a salvar-se (37). 

Ambant al mes de novembre, sabem que es dóna ordre a l'apotecan Josep 
Antoni Savall de pagar els comptes degnts per subministres als malalts de la 
pred (38). 

Tomant a Balcells, aquest quedava exempt del servei militar per haver com- 
444 plert els 45 anys (39). - 
XvII El 5 de novembre de 1823 l'alcalde 2n, Agustí Yáñez, rebia la llista dels indi- 

vidus que havien de formar l'ajuntament provisional i la nbmina que relacionava 
els regidors aprovats per Moncey (40). Com fos que aquest mariiscal volia que es 
presentessin en el seu allotjament els de la nomina i els cessants, Yáñez cursava 
una nota a Moncey dient que ell no podia compar&iier perquk tenia una contn- 
sió en el peu que no li permetia sortir (41). 

Arribant a aquestes dates no tenim notícies de I"'Asociación Farmacéutica". 
D'altra banda, hem vist que durant els seus tres anys d'existkncia poc és el que 
va figurar, ja que hem vist que practicament no es fa cap menció de l'esmentada 
associació durant aquest penode. 

A principi de I'any 1824, el dia 28 de gener, veiem com el Reial Col.legi de 
Farmacia de San Victonano ha de buscar lloc per instal.lar-se ja que si bns ales- 
hores havia estat en el Col4egi dels Pares Camelites Calqats, havia de marxarja 
que s'havia insta1,lat allí només pel "tiempo de la revolu0óu". Havent-se acabat 
"afortunadamente la revolución" i en no haver marxat malgrat haver tingut 

36. Id.; 1.1513 i 1531 
37 - Id.; t1922 i 1923. 
38 - Id.; t1967. 
39 - Id.; t1981. 
40 - Bon-Adrien-Jeannot de Moncey. Lluis XVllI I'cnvia i'any 1823 a Calalunya com a parf dels Cent- 

Mil Fiils de Sant Lluis. Ocupada Barcelona, aquest va impedk les rcpresafies deis absolutistes sobre 
EB liberab. 

41 . A.H.M.B.. Libro de Acuerdos Municipales. 1823. vol.IV: t l .  



temps més que suficient a criteri de I'ajuntament, per haver obtingut el permís 
dels seus superiors era posat en coneixement del baró d%roles que s'havia deso- 
cupat la part del Col4egi de Sant Angelo (42). A petició del Col4egi de San 
Victonano, se'ls dona un mes de temps (43). 

El dia 24 de maig s'obsewa que en les relacions que la Reial Junta de Comer$ 
donava sobre el nomenament dels individus caps de les corporacions gremials no 
hi figuren els farmaceutics (44). 

D'altra banda, I'ajuntament preguntava al Reial Col4egi de Farmacia de San 
Victoriano el preu de les sangoneres per al subministres dels hospitals militars 
(45). El secretan Uiterf del col.legi, Tomb Balvey, wntestava que no podia opi- 
nar sobre aquesta qüestió ja que el Col.legi de San Victonano estava inhibit d'in- 
tewenir en assumptes que no fossin únicament d'ensenyanca, igual que s'havia 
fe! dos anys enrera. Per aquest motiu veiem que Josep Ignasi Mollar, farmadu- 
tic, és qui contesta que el preu de les sangoneres era variable i que si feia 4 mesos 
-ens situem al 5 d'octubre de 1825- valien 18-20 ptes. el centenar, després baixa- 
ren a 3 quartos cadascuna (46). Aquestes dues noticies ens assenyalen que ja no 
existia associació ni col.legi per quant un dels priviiegis que es mantenien des del 
segle XV era l'estabiiment dels preus -regulats, evidentment, pel Col4egi 
d'Apotecans- i consultes d'aquest tipus les evacuava el col.legi i mai un apoteca- 
ri sol. A més, és cunós veure com aquesta infonnació sobre el preu de les sango- 
neres era contestada, el 13 de setembre de 1826, també per un altre farmadutic: 
Josep Antoni BalceUs -no es fa cap referencia al Col.legi de San Victonano- qui 
diu que el preu d'aquestes era de 14 rals elcentenar i de 12 elcentenar de les mit- 
janes (47). 

No ens ha d'estranyar dona que el I r  de setemhre de 1827 es publiqués un 
Uiipres interessant-se per conSier el preu de diferents subministres, entre els 
quals figuraven les sangoneres. 

En la documentació municipal abans de la creació de 1"'Asociación 
Farmadutica Barcelonesa" eren freqüents les referencies al Col.legi 
d'Apotecaris. Després de I'any 1823 veiem que les notícies es desvien cap a qües- 
tions viuculades amb el Reial Col.legi de Farmacia de San Victoriano, que és el 
que sembla ser interesa més als farmaceutics en aqueUs moments de transició 
motivats per la ruptura gremial col.legia1. Tomant enrera, el 16 de julio1 de 1824 
(48) veiem I'interes que Josep Antoni Savall, catedratic i cap del Col4egi de San 

42-  A.H.M.B..PoIil. yRepr.. 1824;f.blv. 
43 - A.H.M.B., Libro de Acuerdos Municipales, 1824; f.144. 

Allres qiiestions referides al tema poden veureS en: G6mez Caamaaa, J.L. Historia del Real 
Colegio de Farmacia de San Victoriano. (Gerona, 1958) 216 pp. 

44 - A.H.M.B., Poli!. y Reales Decretos. 1821 (b); sin. 
45 - Id. 

445 - 
XVII 

46 - Id., 1825 (c); sin. 
47 - Id.. 1826 (c); sh. 
48 - A.K.M.B.. Libm de Acuerdos Municipales, 1824: f.619. 
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Victonano, té per aconseguir una col4ecció de minerals que el savi Caries 
Gimbernat havia regalat i que estaven dipositats en la Majordomia municipal, 
perla seva gran utilitat per a I'ensenyament de la historia natural que estava dins 
del programa dels estudis de farmacia (49). 

Més deutes muuicipais ais farmac&utics 
Un altre farmaceutic, Gaieta Mamgat, per aquestes dates era proposat com 

un dels sis comissans de quartet, el del 3r, del bani 2u, i Josep Antoni Savall ho 
era pel quarter 56, del bani 5 b  Aixh ens mostra que els dos eren ben vistos per 
les autontats municipals, autoritats que devien tenir els seus problemes econb- 
mics de manera continuada ja que el 5 d'octubre de 1824 novament Francesc 
Carbonell, també catedratic de química, demanava que I'ajuntament li pagues 
189 Iliures, 12 sous i 6 diners pels honoraris i despeses ocasionats pels individus 
de l'ajuutament els anys 1805,1806,1807,1818 i 1819. Malgrat tot, la qüestió d'a- 
quest deute quedava pendent fins el mes de desembre pesque qui tenia els ante. 
cedents dels deutes estava ahsent (50). 

De totes maneres, la qüestió economica preocupava. Veiem com, el mes de 
novembre, el farmaceutic Joan Formenti feia una sol~licitud al capita general per. 
qul? se'] declarés Uiure del pagament assenyalat per les lleves de I'exercit (51). 

446 El dia 24 de desembre de 1824, respecte a les peticions fetes per Carhonell, 
XVII s'acordava que es pagana el que se li devia per determinades analisis que el mos- 

taqaf municipal li havia encarregat durant el pedode de temps abans esmentat, 
pero quan tinguessin els cabdals pertanyents a les dotacions dels anys wrrespo- 
nents. O sigui, a Carbonelt li liquidanen el deute deis anys 1805-1819 després de 
I'any 1824 (52). El 14 de maig de 1826 se li pagaven a Carbonell180 rals de bilió 
corresponents a les anilisis de dierents mostres de vi encarregades pels mos- 
ta~afs, vins que es consideraven sospitosos (53). 

Prolegomeos del Col-legi de Fannaceutics de Barcelona. Un penode tluctuant 
Per tot el que hem esmentat podem arribar a la conclusió que si hé els far- 

mackutics actuaven en el seu imbit professional ailladament, deixant de banda 
els deutes que a la fi eren de la compet6ncia de cadascú, ens trobem amb una 

49 - Aquirls m1 IicsluJ dc Sasall rernbla re< que nu luu siru p que, datada aqur>t* i I  Ibde fcbrir de 
1821, \iiern que <i  16 dc julaiil del maieix any era ccdidli .I Id Retal Aeadimia di: Ciencicr I Ans dc 
HarceIoni.ma$ai I&icxpltcacronrdz\a\all rilcndrialaul~liiaiquc i,nd<i> per a I':min)amcr d i  
les cieocies naturals. 
(vegeu: Id.; f.620 i 620"). 
Val a dir. perb, que la tasca que pndria realirzar la Reial Academia de Cihneies i Am de Barcelona, 
cnm a fomenl de I'estudi i de la cifncia, no era per despreciar ales el  seo caracter cientiiic mesgene- 
rat. 
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absencia de vida col.lectiva. Per aquest motiu no ha d'estranyar-nos que I'any 
1827 ja es tomés a parlar de la petició dels farmac&utics per tal de formar un 
col4egi de caracter professional(54). 

El dia 30 d'abril de 1827 I'ajuntament contestava a una sol.licitud d'informe 
demanada per la Reial Audiencia sobre el desig dels farmaceutics barcelonins de 
formar un col4egi, sol.licitnd feta a primer de febrer. L'ajuntament en el seu 
preambul de contestació manifestava que tots els antecedents sobre la qüestió de 
reducció de fannacies estaven expressats en una serie de documents o informes 
defs anys 1799, 1807, 1815, 1818, etc. (55). Considerava, perb, com a cosa més 
fonamental, que es podia concedir antorització als professors de farmacia per 
reunir-se, de la mateixa manera que ho podien fer abans de I'any 1824, amb la 
condició, perb, que no es pogués impedir als droguen continuar la venda de 
substancies simples a I'engrbs, com ja ho tenien concedit per endavant pels pro- 
pis sol4icitants. A més, es din en I'informe que, per a un bon funcionament de les 
farmicies barcelonines, es creia necessan que els farma&utics fossin persones 
acabalades per poder pagar bé I'utiUatge i els medicaments necessaris i que el 
nombre de farmhcies fos 20, entre les de Barcelona i la Barceloneta (56). 

El fet és que el 1828 ja s'obra una nova etapa. El buit deixat primer per I'an- 
tic Col,legi d'Apotecaris i després per 1"'Asociación Farmac6utican I'omplia la 447 
reial carta del Suprem Consell de Castella que havia expedit 1'11 de mar$ de 1828 - 
per al "restablecUNento y continuación del Cdegio de Boticarios de esta XVII 
Ciudad", segons la sol4icitud feta el 4 de novembre de 1826. Junta la comnnica- 
ció d'establiment del col.legi, els sens cbnsols, Josep Bahi i Domenech Segarra, 
enviaven una relació dels uui en oodríem dir eren els socis fundados. entre efs 
quals trobem apotecaris procedents de I'antic col4egi i farmact?ntics procedents 
de Y'AsociaciÓn Farmacéutica", amb un total de 37 individus (57), i si com a pri- 
mers cbnsols figuren pera I'any 1828 Josep Babí i Domknech Segarra, es n o t i -  
ca a I'ajuntament que, pel reial acord, s'havien nomenat per a 1829 a Agusti 
Rovira i a Joaquim PorteU. 

El panorama que el nou col4egi tenia davant no era massa tranquil,litzador, 
i més si tenim en compte I'informe de i'ajuntament del 27 d'abril de 1830 segons 
el qual, citant anteriors informes w m  eren els de 10 de julio1 de 1778, 6 de 
novembre de 1807,26 d'ahril de 1815 i 30 d'ahril de 1827, se'ls recordava que el 
nombre de farmkcies era excessiu, rewmanant la xifra de 24, repartides pels 42 
hams de Barcelona; tenint en compte que aquest any 1830 n'hi havia 50. 

54 - A.H.M.B., Polit. y Repr, 1827: f.llO. 
55 - AUb ens fa veure que el motiu principal que impulsava I'actitud dels fama&ulia era obteoir alüa 

vegada una limitaciá per viade lleique abans eracontro~ada per i'anliccol~legique disposava de I'ad- 
missi6 D no admissid de uil,legiats per poder establir-se. 

56- A.H.M.B., Polit. y Repr, 1827; f.llO. 
57 - A.H.M.B., Polit. y Reales Decrelos, 1828 (b); sin, 4.6.1828 Libro de Actas del Ayuntmiento. 1828; 

f.321 v. 
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Tamb6 6s evident que no existia cap respecte envers els preus, amb el que 
aixb significava de lluita comercial, de la qual cosa en va tenir gran culpa el fet 
que, amb la desaparició de l'antic col.tegi, va estendre's el desordre en haver-se 
establert famacies sense el coneixement de les autoritats. A més del que deriva 
de l'ocupació francesa, un altre factor important va ser que, procedents del Reial 
Col4egi de San Victoriano, sortien nous farmac&utics que prefenen establir-se a 
la ciutat que no pas en pobles, augmentant-se els aspirants a tenir farmacia. 

La importancia comercial de Barcelona com a port motivava que els dro- 
guen acumulessin gran quantitat de materials medicinals als que donaven sorti- 
da a preus molt més econbmics que en altres localitats. Per tant, la tarifa de 
substancies medicinals establerta per tot el regne resultava cara a Barcelona i no 
era ajustada a la realitat (58). 

Les Uuites de preus havien portat a I'establiment del que es coneixia com a 
"conductes": hi havia apotecaris que per 10 o 12 rals de bilió proporcionaven 
durant un any la medicació per a tota una famííia, montepius o confraries, la qual 
cosa ja feia suposar la quatitat de I'assist&ncia. A'ib feia que els farma&utics, 
preocupats per tan greu situació, parlessin de I'abatiment professional en que es 
trobaven i de la ignominia col.lectiva que sentien, sent conscients del descrkdit en 
que wl~lectivament s'havia caigut (59). 

58 - A tot aixb s'hi sumava el fe1 que els habilants de la ciutal estaven acostumats a comprar els medica- 
menls a m& baix nreu. en temm anteriors naoaven una oesseta oer cada Uiura barcelanha deis 

motiva1 I'expressió popular de "Cuentas de boticario", sent aquesta poc decorosa i denigran1 pera 
I'exercici professional. 

59 - A.H.M.B., Polit. y Repi, 1830; f.149 v iss. 
La manca de serielal no era ercluiiva deis aooieearisi t m a & u i i n  aue oo cornolien dticament. Per 

Aquest canvi era iruit d'unareclamaciódelsdroguenquekanf-seque lesvisitcsque lapolicia elsfeia 
estaven en contra dels seus privilegis gremials <que. per tant, fosiio suprimides ja que la poli& eis 
visitava sola "el pretexto d'adolleradón de generos". 
iveeeu: A.H.C.B.. Polit. v Reales Decretos. 1831 (alt. , ., , .. 
l si 11~0 cnr wmhla puc. I J  lunl., Sdpcri . i i  dr Sannst dc (ktal~nva. en una nutr inwadr s l'ajunla- 
minl. 18 rncanigssa qur. c . m n  dci rblerr murhu 11 6, dr.1 2 dc m.tib Je 1837- $igilt, al 
<:i>l lcdi d'ApJl<'~nris -hsuriñ de <ciq~~lifi;al ;m Je Farmac.?utic, aiijiiigurn 1 rli herbrilnnr pcr- 
que arreglesin eb preus de veoda dels aranzels i vigilessin, sobre lot. que es castigu6s,confome a la 
Ilei, tota mena de monapoli diri@t a augmentar ia calamital plibliea, particulamenf pel que feia als 
queviures de primera oecessitat. 
íveccu: Id.. 1832 lb)). . , . ~ .  . . ,  
Subrc u 4 u r > i ~  q~ist i6  rcrordcm qu- I J  mdla qu~lilli  dc la rJ.i,.ati I d'a.irei ulirncnt\ brvil silal 
m<il,u. i hi> t i> .  J'mlli<i. pcr >r\pccl~r snAh,i, en rlr que hi haxicn m i c i ~ i ~ i g u i  cli lsm~c¿ut iopir  
petició de I'ajuntrment. 
(vegeu: Jordi. R.,Nofas histórieassobre alteraciones. op.cit.). 
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Sodetats mercantüs fonnades per fannac&utics 
Si entre eis anys 1808 i 1830 s'assenyala una dificil etapa per :a I'economia 

espanyola, fruit de la guerra de la Independencia i de I'escissió de la major part 
de I'antic impen colonial espanyol a America, i si, d'altra banda, la indústria 
moderna es configura a Espanya durant el segon quart del segle XiX (60), cal 
que ens plantegen la conveniencia d'intentar esbrinar que és el que en el terreny 
de la farmacia catalana, i en especial de la barcelonina, s'havia produit durant Y&- 
poca que ens ocupa, epoca durant la qual és evident I'augment de I'activitat útil 
per assimilar la industrialització. 

Seguint una de les línies apuntades per Vicens Vives, referida al capital catala 
i a la importancia que va tenir per a Catalunya la creació de societats de diferents 
tipus, hem procurat indagar com s'actna en el ram del medicament i qui foren, 
famac~utics o no, els qui veieren possibles perspectives econbmiques tant en els 
subministres de drogues i productes químics com en la fabricació de productes 
per ai wnsum de les famticies o en I'aplicació dels coneixements professionals 
en altres camps. 

Malgrat que encara esta per venre quin va ser el paper d'apotecaris i far- 
ma&utics en el desenvolupament de petites indústnes, relacionades o no amb el 
medicament, és més que probable, vistes les dades obtingudes de les series del 
Consolat de Mar, que de fer-se estudis, tal i com s'han fet del penode 1843-1865, 449 
cercant aclarir I'epoca compresa entre I'últim decenni del segle XVIII i primer XVI~  
quart del XIX, es podnen trobar en altres fonts noves dades per ajudar-nos a 
comprendre la realitat d'apotecaris i farmaceutics, al marge de la seva vida cor- 
porativa, encastats en una societat canviant. 

Dins de la línia activa trobem alguns farmaceutics barcelonins: Josep Antoni 
BalceUs el 21 d'abril de 1802 formava una societat que muntava una fabrica a 
Sant Marti de Provenqals pera la fabricació del wlor roig d'Andrianbpolis, per 
a la tinció de cotó, procediment emprat pels turcs i que fins aleshores bavia estat 
un secret (61). Poc temps despr6s Francesc Domenech perfeccionaria la galva- 
noplastia (62). 

L'any 1833, Tomas Balvey i Jaume Codina Franch insta1,laren un laboraton 
per tal d'obtenir productes farmaceutics al carrer Sant Pau, núm. 73. L'any 1832, 
a Cardedeu, el mateix Balvey i Antoni Bastús i Faya, també farmacbutic, havien 
establert una fabrica d'alcohols i licors. 

Anys després -no se'ns diu la data- Jaume Balvey Martorell, junt amb el seu 
pare Tomas i el seu gema Antoni, formaren part d'una societat per obtenir bxid 
mangands de les mines "Mangánida" i "Bastards" del t eme  de Viamajor (63). 

M) - Vicens Vives, J., Coyuntura económica y reformismo burgubs. (Esplugasde Llobiegat, 1968) 215 pp.; 
zrn ."". 

61 - Elias de Malins, A,, Diccionario. vo1.l; 222. 
62 - "La Botica", v01.I: 21-22, 
63 - Andreu Batlib, J., Un adelantadode la Eamiana. El Dr. dan Salvador Andreu. (Barcelona, 1969) 189 

pp.; 172 (tesi doct.). 



LJ"Asociaci6n Farmacéutica" barcelonesa en la minsici6 col.legia1 

El 4 de novembre de 1841, Antoni Minguez, cbnsol 2n del Col.legi 
d'Apotecans de Barcelona, proposava als 29 col.legues reunits en assemblea un 
projecte per a I'establiment, a "cuenta de los colegiados", d'una fabrica d'aigües 
minerals artficials, per aixi "poder enseguida hacer cerrar las ahora existentes 
conñadas a la direceion de empineos, como esta prevenido por las disposiciones 
superiores". El col.legi aprovava la proposta de Mínguez i anomenava una comis- 
si6 formada pels DIS. Raimon FOIS, Agustí Yáiiez, Josep Antoni Balceiis i 
Francesc Carboneli i Font, formant-ne també part Antoni Minguez (64). 
Aquesta comissió el 2 de mar$ de 1842 considera que I'establiment de I'esmen- 
tada fabrica resultaria d'interks per a una societat de farmac&utics. Mínguez i 
Ronquillo s'oposaren al dictamen, tot i considerant que un establment així 
podria mantenir-se b6 i "aun dejar algunas ganancias, supuesto que en el dia hay 
dos o mas de esta clase y todas se mantienen con bastante lujo". Novament el dia 
21 es tractava d'aquesta qüesti6 i, després d'un ampli dictamen, fon aprovat el 
projecte per unanimitat. 

Motivat per I'aparició d'un bando1 pel qual els diiectors d'establiments d'ai- 
gües minerals artificials havien de ser farmac&utics, Narcís Teixidor es compro- 
metia davant els 20 assistents a la reunió del col.legi del dia 8 de maig de 1842 a 
que el projecte abans esmentat sena plantejat a la major brevetat, comptant amb - 450 
el recolzament de la majona deis fannac&utics presents que es comprometien 

XVI1 assortir-se del seu establment. 
Cunosament, vista I'autontzació donada a un tal Andren Ansaldi, propieta- 

I¡ d'un d'aquests establiments, per tal que tingués al seu front a un farmac&utic, 
el 18 d'octubre s'acordava dirigir un escnt al Govem dient que, a part del pe ju -  
dici que es causava als farmact?utics per ser propi d'ells "la elavoraeion y venta 
de las atadas aguas, excepto las naranjadas y limonadas gaseosas", es causava 
pe judici "al Sr. Teixidor, quien se hahia encargado de plantear un Estahlemte de 
dhas aguas" amb la seguretat que senen obeides les ordres del Govem que 
manaven que "debe ser peculiar de los Parmaceníicos" I'elaboracib i venda de les 
aigües minerals artificials. A i  era cert. Segons consta en I'acta d'aqnest dia, s'a- 
cordava donar les gracies a Teixidor per baver plantejat prontament i sense esca- 
timar cap despesa un establment que tant honorava a aquesta wrporació. 

El 13 d'abril de 1843 el secretan del col.legi Uegia Pexposici6 dirigida pels 
cbnsols el 24 de febrer al regent del regne per tal d'obtenir la revocació de I'or- 
dre que autoritzava a Ansaldi a continuar amb la seva fabrica d'aigües minerals 
artificials, encara que poses al seu front a un farmac&utic aprovat que li prestbs 
el nom. 

- 
M - A.H.C.PB., Librade Acuerdos. op.ci1. 
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El 23 de juny de 1843, Josep Oriol Ronquillo (65) i Manuel Teyxeiro, aquest 
últim comerciant de 24 anys, formaven societat, amb un capital de 15.000 duros 
que aportava Teyxeiro, per establir un magatzem o dipbsit de drogueria i pro- 
ductes químic-famachutics per un penode de 3 anys (66). Un aitre farmaceutic, 
Francesc de Paula Arboix, era qui portana els Ilibres i la correspondencia de la 
societat, establint-se en escnptura a part les seves relacions amb la mateixa. Totes 
les accions d'aquesta societat restaven en mans de Teyxeiro i podia vendre-les a 
qui desitgés, perb ni el1 ni els possibles compradors podien tenir ni veu ni vot en 
el desenvolupament de i'establiment (67). D'haver-hi beneficis, aquests es repar- 
tirien: dues parts pera Teyxeiro i una per a Josep Onol Ronquillo. 

Joaquim Dalmau i Salvador Matas, metges cirurgians ambdós, Francesc 
Maspon i Grau i el farmackutic Joan Nepomuceno Folcb bavien formalitzat una 
societat anbnima la wnstitució de la qual se certificava el 18 de julio1 de 1843 (68) 
per a I'explotació de la mina "Carmelo", abans dita "Incbgnita", que produia 
plom argkntic, situada en ei terme de Capellades i en terres propietat de Josep 
Matosa. La societat, denominada "Sociedad Mineral de la Noya", comptava amb 
100 accions, de les quals cada soci se'n reservava 12. Folcb no formava part del 
conseli d'administració i el president de la societat era Joaquim Dalmau (69). 

El 2 d'abril de 1844, amb un capital de 35.000 Iliures, es constituta per un pe- 
ríode de 5 anys una societat comandita formada per Pere Arús i Llorens Valls, 2 
comerciants de Barcelona. El seu objecte era impulsar el funcionament d'un XVII 
magatzem de drogues. La societat es denominava "Pedro Arús y Cia." i bavia de 
dedicar-se a la compra i venda de drogues i demés articles útils per a les fabriques 
de ''pintados, boticas y droguenas" (70). El 24 d'abril de 1849 i el 13 d'abril de 
1854 la societat era prorrogada, arribant a ser una firma acreditada que funcio- 
naria durant molts anys. 

65 - Impulaor del peribdic "La Botica", fou un dels famadutics "modems" que despres dirigiria el 
coI.legi de 1857. Onol Ranquillo, Codina, etc. creo homes t u n a  mentalitat wmerciat oberla, pani- 
datis d'una Uiberlat absoluta i de t'aplicació en tols els terrenys del saber eientífic acumulat ea els 
farmadutics. Tal vegada quelcam deiimilar ais farmadulics arigfesosde I'Apoea. Duraot la seva pre- 
sidencia el Col.legi de Famac2utics de Barcelona abriria concursos de premis cienlífics que lindnen 
Amplia tessanAncia. 
Avui oodeixa de sorprendre'ns que t'any 1848 Oriol Ronquillo tingu6sconsulta m u n a  gratuita a la 
seva oficina de lmhcia ,  consulla que passava cl melge Dr. CaietA Almirali. Aquest metge recepta- 
vaels "Medicamentosespenatesdol Sr Cayetano Almirall", la comporiciódels quas era amplament 
propagada miljan@ la revista famacAutica "La Botica" per talque aquestsno fossin wnfosasamb 
els aoomenau"medicamentos secretos". 
(vegeu: "La Botica", V0l.t; 1%). 
Ronquillo era un farmac&utic amb una penoaalitat lora de serie que veia, o si més no intuh. lesde- 
venidor de la farmhcia-indústria, 
(vegeu també: Jordi, R., Aprortmación a la histotia de la Academia; op.cit. 10-13). 

66 - A.C.A.. Audiencia. Consulado de Mar, S.lUZ, f.29. 
67 - A.H.P.B., Not. Cayetano Menós,23 junio IW f.76.77 v. 
68 - A.C.A.. A u d i e h .  Cansolado de Mar, S.12n; f.30. 
69 - A.H.P.B., Not. Jasb Pich Carreras, 10 julio 1843; f.76 v i l 8  r 
70 - A.H.P.B., Not. losé Manuel Planas, 2 abril 1844, f.108-1W. 
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El 25 d'abril de 1845 s'atorgava escriptura per a la constitució de la societat 
"Tremoleda, Oliver y Cia." per a processos de blauqueig, sent el capital funda- 
cional de 4.000 duros i per a un període de 4 anys. Formaven la societat Joan 
Tremoleda i Planas, farmaceutic de Barcelona; Josep Grimany, metge cimrgia, 
de Gracia; Pere Oliver, wmerciant, i Rafael Coma, de Torroella de Montgrí (71). 
La societat s'havia establert al carrer de Sant Pere, a Gracia, figurant Tremoleda 
com a soci industrial i corrent la direcció tecnica al seu cartee. Aquest havia de 
procurar peces per "elaborar en el blanqueo" (72). 

És el mateix Tremoleda el qui amb un altre farmackutic, Viceng Borderas 
Lafuente, natural de Ipias, Osca (73), el 18 de mar9 de 1850 enregistrava una 
escriptura, atorgada el dia 13, formant la societat "Tremoleda Borderas", amb un 
capital de 2.000 duros, per blanquejar tota mena de fils i teixits, durant un peno- 
de de 5 anys (74). 

Joan Miquel Asbert, un cuba que s'autodenominava professor de química, 
formava amb 5 individus mes la societat "La Barcelonesa, S.A." per tal de fabri- 
car al.lum obtingut de la pedra al,lumífera de les "Pedreras viejas" situadas en el 
terme d'AlmazarrÓn. Els altres socis eren: Josep Autoni Alart, Jaume Comas, 
Sebastia Sewet, wmerciants barcelonins els tres, Cristbfol Sena i Tonens, de La 
Havana, i Josep Balinas, de Caravaca (75). La societat, constituida el 20 de 
desembre de 1845, tenia 24 accions de 500 duros cadascuna (76). 

El farmaceutic Francesc Carbouell i Font, fill de CarboneU i Bravo, i Joan 
Gualben Subira, metge cimrgia, ambdós fabricants de productes químics, el 6 de 
setembre de 1847 s'associaven formant "Gualberto Subira y Cia.", corrent la part 
científica i tknica de la societat a d n e c  de Carbonell i la comercial de Subiu?~ 
(77). La fibnca estava al carrer de Ferlandina, núm. 2, i el capital era de 500 
duros. La societat s'havia constituit per a un període de 6 anys (78). 

Francesc Casas, Jaume Plantalamor i Pere Comas Boscb, pilot de tercera 
classe el primer i v&ns de Barcelona els altres dos, constituien el 15 d'octubre de 
1849 la societat col.lectiva "Roque, Comas y Cia." (79) per a I'elaboració de pro- 
ductes químics en una fabrica que a I'efecte havia d'establir-se, nomenant-se com 
a director de la companyia al Dr. Pere Roque i Pagani (80). El capital constitu- 

- 
71 - A.C.A., Audiencia. Consulado de Mar, S.12iZ; t27. 
72 - A.H.P.B., Not. Josd M O d e ~ a .  25 abril 1845; i.248-250. 
73 - A.H.PB., Not. Jose Parera Figuerola, 13 mana 18% f. 49 v-50. 
74 - A.C.A., Audiencia. Consulado de Mar, S.l2/4: f.%. 
75 - A.H.P.B., Not. José Manuel Planas, 20 diciembre 1845; f.  472 v.175. 
76 - A.C.A., Audiencia. Consuladode Mar.S.lU3: f.l. 
77 - A.H.P.B., Not. los6 Elias Cebri6.6 septiembre 1847; 1.260262. 
78 - A.C.A.: Aadienna. Consuladode Mar, S.1213; f.#. 
79 - A.H.P.B., Nat. Jos6 Manuel Planas, 15 octubre 1849: 1.193 "-1%. 
8 0 -  Catedratic de la fncultat de farmacia, I'any 1851 ingressh a la Reial Academia de Medicina de 

Barcelona. 
(vegeu: lsamat %la, J., Las iamac4uticos eo la Real Academia de Medicina de Barcelona. "Anales 
de Medicina y Cinigia" XLVlI (lW1); 226304). 
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cional era de 1.700 duros i la companyia havia d'actuar fins e1 31 de desembre de 
1852 (81). 

El 8 de gener de 1850, Feliu Casañas, Salvador Palet y Joan Donat prolonga- 
ven per 5 anys més la societat que havien constituit per a la compra de drogues i 
productes colonials (82). 

El 7 de julio1 de 1850, Joan Draper i Fernando i Alexandre Gras formaven 
una societat per a la fabncació de productes qnímics amb el nom "Draper y 
Gras", amb un capital de 37.728 Ilinres, 29 sous i 6 diners, pera un penode de 5 
anys (83). Aquesta societat el 13 de gener i el 5 de juny de 1844 ja havia adquitit 
la part corresponent als germans Valls Tutuacb (84). 

En diferents dates, Josep Alerany, natural de Tivissa, i Dionís Alerany for- 
men part de diverses societats per a i'explotació de mines per obtenir arsknic 
(SS), algunes d'elles situades prop de Setcases. Una d'aquestes societats, la for- 
mada per Manuel Joan Camps, Josep Alerany, Eusebi Alerany, Josep M. Esteve 
i Anton Fernández, era per explotar la "Mina Naufragio" situada en el teme de 
Culera, Girona. Una altra de les societats, la "Sociedad Minera Feliz Primera", 
tenia 400 accions i alguns dels seus components fommien desprks la "Sociedad 
Minera Feliz Segunda" (86). Es molt probable que aquest Josep Alerany fos el 
farma&utic Josep Alerany i Nebot (87). 

Joan Boizet, natural de Loire, Franca, veí de Reus, i Pere Josep Bané, natu- 
ral de Lió, veí de Barcelona, el 13 de gener de 1851 formaven una societat per a 
la producció de productes quimics i explotaci6 de mines amb el nom de "Juan 
Boizet y Cia." pera un període de 7 anys i mig (88). Joan Boizet actuava com a 
tknic (89). 

El ja abans citat Andreu Ansaldi, natural de Bene, Piamonte, i Pere Jandet, 
de Lió, el 16 de desembre de 1851 constituien una societat per continuar elaho- 
rant aigües minerals i iicors, per a un període de 6 anys, amb un capital de 80.000 
rals (90). Aquesta societat era continuadora d9"Ansaldi y Cia.", establerta a la 
Rambla de Santa Mbnica, núm. 10, des de feia molts anys. A l'escnptura de wns- 
tituci6 es preveia que Carles Ansaldi, fill d'Andreu, podna obnr una farmacia 

81 - A.C.A., Audie~a.ConsuhdodeMar, S.12B.I.81. 
82 - A.H.PB., Not. Jod M" Manala, 8 enero 1850; f.14-15 v A.C.A., Audiencia. Consulado de Mar, 

S.124; f.2. 
83 - Id.;f.71. 
84 - A.H.EB., Not. Ramon Sanpons. 4 diciembre 1W. f.44245.v. 
85 - A.H.P.B., Not. José Javier Lluch, 18 abril 1850; f.5657 e 
86 - A.H.P.B., Not. Juan Llopart, 17 octubre 1851; LS968. 
87 - Cany 1853 Iosep Alerany va ser cateddiie de famkcia qufmim-inoxgbica de la Univeraitat de 

Barcelona. El 1859 passava a la Univenitat de Madrid. Mliat al Panit Tradicionalista. va ser dipu- 
tata Com el 1857, havent dingit el peribdic "La Regeneración". En el lerreny cientí& va fer Ve- 
baUs moll Uiteressanis sobre I'arsenic i to@ els seus components. 

88 - A.C.A.. Audiencia. Consulado de Mar, S.lV4; t48. 
89- A.H.EB.,Not.J. Oros, 13eneio 1851;df 
90 - A.C.A., Audiencia. Consulado de Mar, S.lZ4: £3, 38 pan. 



L"'AsociaciÓn Farmacéutica" barcelonesa en la tran~ició col.legiol 

quan ho cregués convenient, sense perjndici del negoci (91). 
Francesc Agell, farmactutic natural de Mataró, casat amb Merd Comia, el 

18 de setembre de 1852 formava societat amb Rosa ComiA i Escobet, pera 10 
anys, per fabricar productes químics "bajo ia razon de Juan Ageü". El capital 
constitucional era de 13.774 duros, 8 rals i 13 maravedís (92). La direcció ttcnica 
de la societat estana a &ec de Francesc Agell(93). 

El I r  de gener de 1854 es fa referencia a una escriptura signada el 10 de 
desembre de 1853 per la qual Llorens Zabalza i Omate, farmaeiutic, i Pere 
Pujades, metge cirurgii veíde I'Hospitalet, s'unien en societat per a i'elaboració 
i venda d'un específic anti-tísic, per a un temps indeterminat (94). En els pactes 
estable& s'acordava imposar-se mútuament la pena de 10.000 rais de bilió en cas 
de revelar el secret de la fórmula que devia elaborar-se a l'apotecaria de 
Lamberto Zabalza, on havia d'instal.lar-se tambk el dipbsit general que assorti- 
ria als dipbsits subaltems. Un cop cobertes totes les despeses, els beneficis devien 
ser repartits a parts iguals. Donat el cas que es volgués anar al Govem sol.licitant 
privilegi exclusiu, s'havia de Ter en nom dels dos socis (95). Quedava constancia 
que el que obligava a la constitució de la societat era l'esmentat específic anti- 
tísic, ja que aquest "no podia ser expedido sin mandato de facultativo autorimdo 

454 pura medjcarlo''. - La direcció cieutifica de la societat "Francisco Castanys y Cia." pertanyia m exclusivament a Francesc Castanys i Solé, natural d'Olot i veí de Sant Marti de 
Provenqals (96) que era on estava situada la fabrica en la qual la creada societat 
en comandita havia d'obtenir productes químics aplicats a la indústria i a la 
farmacia, amb un capital de 50.000 pesos fo& i per a un penode de 5 anys (97). 
El nombre de socis era d'onze i no trobem res que ens indiqui si algun d'ells era 
farmadutic o químic. 

"Tomas Pujol y Grau y Cia." era el nom de la societat en comandita que el 22 
de novembre de 1854 havien format Tomas Pujol, natural de Cardona, i Ignasi 
Servet, de Casteliterqol, per a ia compra de fniits i efectes de drogueria (98), amb 
un capital de 18.770 duros, 17 rals i 25 maravedís, per a un període de 6 mesos 
(99). 

El 26 de febrer de 1865, Joan Unach i Feliu i Joaquim Alomar i Font forma- 
ren societat per al comerc de drogues, fius I'any 1872, amh un capital de 426.666 

91 - A.H.PB., Nof. Joaquin Odena. 16 diciembre 1861; f.142 v.197. 
M - A.C.A.. Audiencia. Consulado de Mar, S11W t159. 
93 - A.H.EB., Nol. Francisco Solanea Rufasfa, 17 septiembre 1852; t361. 
94 - A.C.A., Audiencia. Consulado de Mar, S.125, 31 diciembre 1853; slt 
95 - A.H.P.B.. Not. Jas4 Torrents Julia, 19 diciembre 1853: f.447 v i 449. 
% - A.H.P.B., Not. Fernando Moragas, 13 mano 1854; tU13-38%. 
97 - A.C.A.. Audiencia Consulado de Mar, S.125; sif. 
98 - Id., 8 agosto 1855; sif 
99. A.H.EB., Nol. Fernando Moragas, 22 noviembre 1854; f.124-128. 
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rals i 66 &ntims de biiió, amb el nom d u r i a c h  y Alomar" (100). En associar-se 
repartirien 20.000 Uiures, valor de les drogues, generes i crkdits de I'establiment 
que havien arrendat a Rafael Vilaclara, aportant cadascun dels socis 10.000 rals 
en metkl.lic (101). Cany 1875 Joan Uriach tenia al caner Extramurs Porta Nova, 
núm. 23, una fabrica per moldre, a temporades, grans i garhellar i classificar fari- 
nes. 

Fins transconeguts 40 anys de la formació de la societat formada per Onol 
Ronquillo i per Teyxeiro, i 20 anys després dUr iach  y Alomar", no comprovem 
el naixement, amb ampiis projectes, de la "Sociedad Farmacéutica Española", 
societat amb una cartera de 2.000 accions, de les quals Barcelona en cobriria 
1.500 (102), i'brgan oficial de La qual era el "Boletín Farmacéutico". El naixe- 
ment d'aquesta societat oferia als farmaceutics unes possibilitats en les quals, 
sembla ser, moits d'ells dipositaven les seves esperances. Els seus odgens, 
diguem-ne ideolbgics, ja venien d'abans del 1843, data en la qual RonquiUo s'as- 
socia amb Teyxeiro. 

Afirma Codina Langlin que els farmaceutics Josep Onol Ronquillo i 
Francesc de Paula Arboix ja I'any 1841 intentaren establir una droguena far- 
maceutica (103). De ser certa aquesta afirmació del d'uector de I'brgan oficial de  
la "Sociedad Farmacéutica Española", la idea no prosperaria ja que no és fins 
I'any 1843 que veiem que RonquiUo s'associa amb Teyxeiro, estant també Arboix 
en la societat, pero mitjanpnt altres clausules. 

Cany 1862 els Drs. Munner (100) i Mestre també havien creat una drogue- 
na-farma&utica i el 1865, en 1"'Asamblea Farmacéutica de Cataluña", es prenia 
I'awrd d'iipulsar aquesta qüestió a causa de la inseguretat existent en I'adquisi- 
ci6 de drogues de qualitat. 

És també Munner amb 27 farma&utics més els qui el 20 de febrer de 1886 
presentaven un esquema complert per formar un "Centro Farmacéutico de expe- 
dición de productos y substancias medicinales" (105). 

En e1 "Congreso Farmacéutico" de Madrid, de 1866, es tractava novament de 
la conveniencia d'aglutinar als farmaceutics espanyols, interessant-los en la crea- 
ció d'una drogueria-farmac&utica de caracter nacional. Prats Grau, de Barcelona, 
recull novament la idea algun temps despres, no assolint perb convertir-la en una 
realitat. 

Afirma Codina Langlin que la idea de la drogueria-farmadutica germinava 
entre la classe farmadutica contínuament sense arribar al desitjat moment de 
veure-la reatitzada per no tenir i'esperit necessari per plantejar-ho i per haver de 

IMt - A.C.A., Audiencia. Consulado de Mar, S.IZn, 28 febrero; sif 
101 . A.H.P.B., Not. Ignacio Ferran Sobrequés, 26 febrera 1865, tl W-114 r 
10Z - "Los Avisas" (1882); 194. 
103 - "Bol. Ftca." VI1 (1889) 92: I:XII, . , 
I W  - I ' ianr Munncr i V~i l r .  rcpiilat corn un dclr qil,mioopan)ul, JF mapr cdtrgana de I'(puj< 
IUi - Pri>)eclo di' RDYI o E,I~IUIOI para el zsidhleom~cnio dc un., üiugdcn~ Famiauut~ca ~r<liJada 

por la Pnmcrn Aumblsl t.amac2utrs dc C~lalufia (Blicrlons. 18%) 12 pp. 
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lluitar amb I'apatia i decalment que els dominava (106). 
El Ir de julio1 de 1882 es constitu~a, per accions, la "Sociedad Farmacéutica 

Espa~iola" per tal de deixar de ser tributans al comerc per a I'adquisició de les 
primeres mathnes que el farmadutic necessitava per a I'exercici de la seva pro- 
fessió. La societat venia a ser la cnntinuació, perb amb diferent onentació, de la 
firma comercial ''G. Formiguera y Cia." i estava establerta al passatge 
Montesion. La firma "Gaspar Formiguera", origen com ja bem esmentat de la 
"Sociedad Farmacéutica Española", va rebre un fort impuls deis seus gerents 
Gonzal Formiguera Soler, primer (lo?), i del seu germa Emili, després (108). 

En constituir-se la "Sociedad Farmacéutica Esoañola de G. Formieuera v 
Cia." comptava amb 300.000 ptes., aportades pel seu fundador, en productes quí- 
mies i farmachutics, especialitats i utillatge de laboraton (109). Cany 1888 el capi- 
tal ja era de 2.500.000 ptes. i, per terme&ig, els seus accionistes havien percebut 
un 10 % d'iuteressos. Anibant al 1897, la societat portava f o q t  el seu numera- 
n per la escassetat de capital disponible. Aiib provocava que el seu consell d'ins- 
pecció i la gerencia consideressin favorable la creació d'un montepius farmachu- 
tic per tal que la "Sociedad Farmacéutica Española" fos un refugi protector per 
als farmackutics "en el azaroso ejercicio de su profedon" (110). Aquesta amplia- 
ci6 de capital havia de fer-se mitjancant I'adquisició de les accions que encara res- 

456 taven en cartera i que I'any 1902, per no baver estat cobertes totalment, s'ofen- - 
xw ren a 400 ptes. donant-se facilitats per .pagar-les en 5 anys (111). Aquesta socie- 

tat feia fallida a principi de segle. 
Aquestes firmes relacionades no exclouen l'existkncia de moltes oficines de 

farmacia que tingueren els seus petits laboratons, els productes dels quals eren 
conseqühncia d'una producció reiterativa de fónnules magistrals, estandaritza- 
des en la seva presentació, i que inundaven les pagines de les revistes professio- 
nals. 

Alguns farmaceutics s'apartarien de ?oficina, tal vegada desitjosos d'indus- 
trialitzar alguns medicaments. No en foren massa. D'altres encaminaren els seus 
esforps obrint farmacies-drogueria, i també d'altres repartiren les seves activi- 
tats entre I'oficina de farmacia i tot tipus d'analisis, o bé aplicant els seus conei- 
xements a diverses indústries. Els restants, perb, trobaren més cbmode la pura i 
simple revenda de medicaments, ignorant les possibilitats d'anar a la conquesta 
de tota la línia per la qual discomen. D'aquí que la gran esperauca fos una socie- 
tat com la "Sociedad Farmacéutica Española" que subministrava articles medici- 
nals confeccionats, aptes per a la seva manipulaci6 o revenda. 

106 -"Bol. h." M11 (1889) 92 + 
101 - Mort als37 anys. 

(vegeu: "Bol. Ftco." VI1 (1889): 1:XII). 
108 - Mort ds 33 aoys. 

(vepeu: "Bol. Flea." XI (1893) 14% 1:VI). 
109 - Siboni, L.-Beltogin, A., Perfiles y semblanzas profesionales. (Barcelona. 1888) 781 pp.; 391. 
110- "ElMon~t. de IaFarm. y de IaTer" ¡U (1897) 53:?4. 
111 - "Bol. Ftco." XD( (1901) 241.258:ZSY. 
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D esprés de la desapanció de I"Asociaci6n Farmacéutica" cap el 1823, el 4 
de novembre de 1826 els apotecans barcelonins elevaren petició a les 

autontats per tal de poder-se reunir i formar col.legi, tal com el tenien abans del 
1824. És evident que les ordinacions de farmacia del 1804 havien donat catego- 
na  de facultat a la farmacia: ensenyament general i titol únic per a tots els qui 
estudiessin farmacia. Perb aixb feia preveure que portana immediatament un 
augment de competkncies comercials en nns temps no massa significats per la 
seva tranquil4itat i, per tant, feia necessan que eis apotecans i farmadutics bar- 
celonins s'unissin en defensa dels seus interessos. 

Aquesta petició era favorablement informada el 1827 i per reial manament 
de I'11 de mar$ de 1828 es constituta el nou col.legi. 

El 18 d'abril de 1828, convocats pels comissionats a I'església de Santa Agata, 
amb Ilidncia del govemador de Barcelona i amb L'assistkncia de I'agutzit, es reu- 
niren 37 individus, tots ells apotecans amb botiga oberta a Barcelona. Uns for- 
maven part del desaparegut antic Col.legi d'Apotecans i els altres ja havien 
obtingut el titol de farmaceutic en el "Real Colegio de Farmacia de San 
Victonano" (1). 

El desordre saoitaR repercuteix en els famac~utics 
Evidentment, existia un desordre en el camp de la sanitat, cosa que es posa 459 

en evidkncia quan es comprova que el compliment de les Ueis no era massa idoni 
per part dels apotecans. 

El 29 de julio1 de 1828 es rebien en el col.legi 4 oficis dels 4 sots-delegats de 
medicina pels quals es feia present als farmackutics que no receptessin medica- 
cions ni visitessin malalts N donessin medicaments sense recepta de metge apro- 
vat (2). D'altra banda, havent ambat a coneixement del Col.legi que a ¡'Hospital 
Militar hi havia un soldat que s'havia pres un medicament administrat pel dro- 

1 - Josep Bahi, E Asb Calveras, Joao SaumeU, Rmon Font, Josep Balceils. Jacint Campie, Joaquim 
Fanentí,  Joan Maneja, Geroni González, JaoBl BofiU, Francesc Carbonell, Raimon Fon, Joan Fan, 
Vicenq Mirei. Ramon Comella. Manuel Riera, Salvador Pairacbs, Josep Camps. P.M. Golfeichs, 
Josep Roa ,  Pan Respau. Francesc Subirats, Domhoec Sagana, Joan Aledo, Josep Borrell, Francesc 
X. Sena, Aglisti Ygñez, Josep Bassa, Mari& Escuder, Joaquim Panell. Narcis TcUidor, Ramon 
Damboeeh, Nards Bonell. Josep Javer, FranceK Morer, Agusti Rovira i Josep Fina. Tots ells amb 
apotearia aberla a Bareelooa. 
En aquesta primera reunió wnstitucional del mI4egi ja s'evidencia que existeken dos c6~ceptes 
wl.legials diferenls quan 3 apoteearis, Joan Saumell, Jacint Compte i Joan Ameller i Ros. demana- 
ven oer escrit. oel fe1 de ser individus de i'anlic wl.lepi. cbnia del maoament de reierbncia. Das de 
les ouestions buroci~tiaues i tinalimda la tasca degw~issionats. es orocedia a i'elecci6 d' una 
terna. Jc 13 que n' habien de wnir elr cbn~alr del nuu w l  I<gi uinjtiiuil Aqursl<, tcrnr., q~cdancn 
l o m a d s  prr 3 I'clecci6dcl cbnwl I r  pct lu,cp Baba. Fianwu d'Ash Cal<zrsi 8 ,\gu<ti Roviia, i pcr 
a cbnwI2n prr Ilomenec Segans, J0w.p Fans 1 Narcir i~u idor .  wn! ñcupuir Bdhi 8 S~p3nr  cum a 
cbnsols l r  i &, respectivment, i als restants se'ls enwmanana la redacci6 d'un prajecte d'ordenanp 
peral rhgim econbmic i govematiu de I'Hooorable Cal.legi d'Apotecaris de Barcelona. Foren tambe 
elegits per oidan de wmptes Josep Camps i Ramon Font. 
(vegeu: A.H.P.B., Not. Francixo Mas y Fontana. Msn.1828; f.127). 

2 - El &sol I r  advertia fomalnent als apoteca& reunits sobre la neceirital de wmplir el le@lat. 
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guer Roca, s'anomenava una comissió col.legial per investigar el cas (3), la qual 
cosa ens fa veure que poc havia canviat en el mercat del medicament i que per- 
sistia una mercantilització gens beneficiosa pera la salut pública. 

De totes maneres, el fet de I'existencia d'aquest col4egi ja significava que 
entre els farmadutics bi havia interhs en normalitzar la situació i, encara que 
bavien transcorregut molts anys, & considerava necessari mantenir el respecte a 
la concbrdia que existia entre el Col4egi d'Apotecans i el de Droguers (4), entre 
altres extrems similars als que es juraven durant el segle XVIII. 

Un altre aspecte que cal tenir present, i que ens mosüa que els costums s'ha- 
vien relaxat, 6.1 el fet que la Reial Junta Superior Governativa de Farmacia es 
queixava de i'inwmpliment de les normes a que havien de sotmetre's els practi- 
cants de farmacia (S), qfiestió aquesta que sabem que I'antenor col.legi portava 
rigorosament i escmpolosa. 

El co1,legi també estava interessat en posar ordre entre els farmackutics 
infractors de les Ileis. A'ib es palesa quan pel gener de 1829 eren elegits 3 far- 
maceutics (6) per formar una nova wmissió contra els infractors de les Ileis, amb 
totes les facnltats que tenien els seus anteceuors en aquesta comissió (7). Les 
quantitats rebudes en el col.legi producte de les sancions, s'awrdava repartir-les 

460 com s'havia fet anteriorment. - Com a despeses obligades, col.lectivament, el col.legi tenia cura de les des- 
peses derivades de i'allotjament dels oficials que li corresponien de la guamició 
de la p l a~a  (8) i de les despeses per fer un obsequi a la reina amb motiu de la seva 
propera visita (9), el sobrant de les quals despeses, per cert, era retornat al 
col4egi (10). Tambe col.lectivament el col,legi havia de nomenar els comissionats 
que havien de determinar com complir les despeses que s'havien de fer per les 
qnotes dels 120 homes que devia aportar Barcelona com a part dels 2.500 dema- 
nats pel rei (11). 

3 - A.H.F'B.. Nat. Fiancisea Mas v Fontana. Man.1828. t252 
4 - En el jur.kent que havien deier ets apotecaris que ingresaven eo el co1.legi hi wnsta la fidelitat a 

la dila concbrdia. 
(vegeu: A.H.P.B., Not. Francim Mas y Fontana. Man.1828, E252 i SS). 

5 - Es quehaven que es feien certificacions a deteminats individus practicanls que mancaveo dels estu- 
dis previstos per les Ileis. Per tant, es notificaven els fets al wl.iegi per a que la "Junta Superior" no 
fes valer les scves faeultau wntra els orofesson de farmacia aue feien les ceniricacions. 
(vegeu: A.H.PB., Not. Francisw Mss y Fontana. Man.1829; f.203). 
Xavier Serra, Narcis Teixidor i Joan Fon, 
A.H.EB., Not. Fianeisw Mas y Fonma. Mm.1829; t 7  v i 9v. 
Les despeses earresponien a la quantitat de 1.168 rals d'ardit. 
(vcgeu: Id.). 

9 - Id.; f.424 v. 
10 - 22 Iliures. 13 sous i 4 diners. ~,~ ~ 

(vegeu: Not. Francisco Mas y Fontana. Man.1830; f.Y v). 
11 - Id.; f.92 i 208. 
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Farmac+utics coi.legiats per voluntat i iamaciuties imposats 
La necessitat de col.legiació que trobem en segles anteriors segueix present. 

Així, el 13 de marq de 1830 Bruno Sola i Bailles, llicenciat en farmacia, regent de 
la farmacia de Poncio Roure, sol.licitava I'ingrés al col.legi, verificava el jurament 
i pagava 480 rals de biió, quantitat total queja havien pagat els ingressats ante- 
noment (12). 

Perb, si aquestes incorporacions eren fetes a petició dels farmac&utics inte- 
ressats, no succeia el mateix en el cas de Francesc Montada, tinent retirat, que 
ingressava en el col4egi per ordre del capiti general de ia província (13). Malgrat 
tot, aquest era acceptat amb les reserves i condicions que convinguessin al 
col,legi. - 

També es registra un cas de no snbmissió als acords col.legials (14), i altres 
casos en que I'admissió obiigada d'un farmadutic al col.legi donava lloc a que els 
cbnsols 1; retardessin mitjañqant consultes a la Reial ~udiencia (15). 

Tarifa de 1831 
Un altre fet que no deixa de banda el col4egi fou el de la confecció d'una tan- 

fa, perla qual cosa s'anomeua una comissió el 7 de marq de 1831 (16). 

Fidelitats - 461 
Tambk es registren actituds, fidels o no, a I'altre col.legi -e1 creat el 1445-. En m1 

aquest sentit es determina I'actitud de Joan Ameller i de Jacint Compte (17). 

12 - Per I'augment de despeses motivades per la defensa de les ordinacions, cada cot.legiat devia pagar 
un duro al mes. a mes del queja cotitzava. 
(vegeu: Id.; t2iX). 

13 - Montada es negava a pagar les taxes endanendes i en lloc de jurar posan1 la ma sobre el emciñx ha 
feia posant-la sobreel puny de I'espasa. 
(vegeu: Id., Man.1831; t23 v). 

14 - Acausa deis abusos dels practicantsde farmacia. el col.legi awrdavaque si uo practican1 anava a tre- 
ballar a una altra farmacia s'havia de demanar infonnaeíó sobre el1 on havia estat treballant abaos. 
Si aquesl ha feia sense el pennis de I'amo, es decidía que no fos acepta1 alle on an6s. Aquesta pro- 
posta no fou aceptada per Francex Bahi per considerar-la "utdmem". 
Un altre C8S 6s el de Joaquim Formenti, el quai novolgue jurar el reglament col.legia1 de 15 de gener 
de 1831, tal i wm era obligació. pel qual motiu se li digu6 que se separes del eol.legi, wsa que 
Fonnenti acepta, lo1 i que sabem que I'any 1836 fonnava pan del wl.legi com a cbnsot I r  
(uegeu: Id., Man.1830; t2iX i Man.1831; t107). 

15 - Aquest 6s el cas del fanna&uticJoan Lluch i Arizo, refereot al qual el 17 de gcner de 1831 la "Junta 
Superior Gubernativa de Famacia" wmu~icava al col.legi que rio es  pos& cap únpedimeot a resta- 
blhcnt de la seva farmacia. 
(vegeu: Id., Man.1831; t107) 

16. Geroni Gomáiez, Salvador Rosell, Pere Mank Golferichs i Nards Teiridor. 
17 - Els esmentati apolemns, desprb de fer el juramenl, manifestaren que si b6 havien jurat el que esta- 

va manat, ha havien fet per obeir i per respecte a I'autontal, perb sense I'anim de perdie cap deis 
dreü, premgatives i privilegis que tenien per "haver esla1 i ser membre4 de I'm& fol.logi, m s l p t  
que el M ú i i s k  Pmtcetoi de l i h l  eol.le@ no els haris vefgut atoidre en I'srte del juremu11". 
demanant ebpia del que havien manifestat. pei la tinalitat que els pogués convenir. 
(vegeu: Id.: f.142). 
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D'altra banda, també se sap per notícia de 29 de novembre de 1831 que el 
col.legi devia algunes quantitats per les despeses de la defensa del col.legi, ja que 
alguns farmac&utics bavien impugnat les seves prerrogatives (18). 

Oposicions i diñcoitats 
Atesa I'actitud presa per la "Junta Superior Gubernativa de Farmacia" que 

mantenia la llibertat d'instal,tació de farmacies a tot el regne segons l'ordre de 3 
de febrer de 1831, en contraposici6 a les ordiiacions del col4egi de 30 de desem- 
bre de 1830 que fiaven el seu nombre, es creana ja una difícil situació per aquest 
col4egi i més tenint en compte que era desig reial que la "Junta Superior 
Gubernativa" envi6s pera l'aprovació del Consell Reial i Suprem de Castella les 
ordenances generals per les quals havia de regir-se la farmacia, noticia que tenia 
el col.legi el 26 d'octubre de 1832 (19), iniciant-se la seva ripida davallada i man- 
tenint-se tan sols de nom, ja que no de fets. 

L'I1.lustre Col.legi d'Apotecans de 1840, un apkndia de I'anterior 
El 26 de novembre de 1835 es reunien els farmaeutics -10- a les sales de la 

Reial Academia de Cikncies i l'any següent en una de les aules del ml.legi 
Tridentí -18- (20). També es reuniren pel desembre del mateix any en una de les 
babitacions de la Societat Economica dels Amics del País. Les coses, pero, ja ana- 
ven malament i I'any 1836 es torna a parlar de fer noves ordenances pel col.legi 
i, al mateix temps, d'iniciar contactes amb altres farmac&utics no col.iegiats. 1 un 
fet que ens mostra palesament que els uns i els altres anaven bastant a la deriva 
és mmprovar que les reunions ja no es feien, com era tradicional, a la Capella 
Reial(21). 

Aquestes gestions i conversacions donaven iloc a que el mes de gener de 1839 
s'etaborés un projecte de reglament i que la vida col.legia1 fos ambigua, malgrat 
que les autontats governatives, municipals i academiques seguien mantenint 
relacions amb el que restava del col.legi, la qual cosa vol dir, per tant, amb els 
dnsols, els quals mantenien un pnnt de cobesió amb els farmac$ntics per tal d'e- 
vacuar les consultes que els ambaven, sent aleshores les reunions una mica més 
nombroses ja que les qüestions eren prou importants: reglaments, sots-delegats 
de farmacia, millores en les ordinacions de la professió, dictimens analítics enca- 
rregats per I'Ajuntament Constitucional, etc. 

'1:unbP lmcp Anloni Ildl.xll, c\ mditilr*ia%a dicni qur cll no accepiatn i'acluai col Ikgt u m  aot i -  
nusrtd L i c~ l~h l~ in in t  dc I'snll. que fzia el juraminl r<oc<r.r pcrh y u i  no ddrnii* re, qdi lar sn con 
ea de  la "Real Junta Superior Gubernativa de Farna"s". ni mntra I'altar, ni el rei 
(vegeu: Id.; f.168). 

18 - Id.; f.388 v. 
19 - Id.. Mao.lg?2; f.379 r 
20 - Nomes s'anomenarien els &ecs de cbnsols, oidon de  comptes. senctari i dipositari. 

(vegeu: Id., Man.1835; f.280). 
21 - L'any 1838 es reunien en I'cx-convent dels Carmeiiies Catcats i el 1840en el wnvent del Carne. 
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Arribats al mes de gener de 1840 el regiament ja estava aprovat i el col.legi, 
d'Honorable, passava a ser denominat II.lustre, segons I'article 2n del regiameut. 

És evident que ja I'any 1840 s'havia iniciat un canvi apreciable en I'entorn del 
farmadutic, perb, tot i així, mantenia un gran respecte per la membria del 
col.legi que s'inicia en el segle XV. Els punts més importants, objectiu d'aquest 
col.legi, eren la col4egiació obligatbria, assol'u que es respectessin les tarifes, 
control de la publicitat, normes burocrktiques internes ben articulades i protec- 
ció a les vídues i fiUs d'apotecak creant-se les seccions de policia farmaceutica 
de tarifes, de farmacopea, de formació legal i de correcció d'estil, a més d'altres 
de consultives, econbmiques, administratives, aplicadores de sancions als infrac- 
t o r ~ ,  etc. Podnem dir, perb, que el que havia variat era I'estructuració interna, no 
pas els objectius tradicionals de defensa. 

Aquest col.legi, apendix: del nascut l'any 1828, es mantindna, anant davallant 
poc a poc, fins I'any 1857, ja que el 1853 es crearia una comissió vist que nova- 
ment el col.legi no assotia el que pretenien els qui varen endegar-lo. Aquesta 
comissió s'anomeni "Comisión Farmacéutica de Barcelona" (22). 

Si s'ha exposat, tot i que redu~t, el panorama farmaceutic, no eren aquests els 
únics motius que condicionaven ais membres del nou col.legi nascut I'any 1828. 

El Col4egi d'Apotecaris de Barcelona des de la seva fundació en el segle XV 463 
assoli progressivament prerrogatives prbpies de l'estructura gremial i, per aquest - 
motiu, va ser I'única autoritat en el món del medicament a Barcelona i a les seves xvfn 
zones d'influencia. Fins i tot alguns dels seus apotecaris hem vist que anaven junt 
amb els delegats del protomedic o amb el protomkdic a visitar les apotecaries de 
tot el Principat, i el seu prestigi era quelcom d'indiscutibie. 

Considersuons sobre una etapa trsnsitbria 
És sabut que en el segle XVIII el col.legi cregué oportú sol.licitar la creació 

d'uns estudis de farmacia que fossin iguals per a tothom qui aspirLs a obtenir el 
títol d'apotecari, amb la por, tal vegada, de perdre els privilegis col~lectius que 
tenia, com era, entre d'aitres, l'examen dels nous apotecaris. La petició feta a 
Carles 111 va ser denegada després de forqa temps a causa del centralisme que 
orientava la monarquia. No obstant aixb, la cosa no va ser inútil ja que va des- 
pertar interes per valorar la importincia social dels apotecaris i la formació que 
es donava ja que era deficient. 

22 - La formaren: Jaume Codina. Tomas Padr6, Joan Tremoleda, Josep Vila i Josep Filtol. Els motius de 
la famaeió d'aquesta eomissió foren, segons expressaven els seus membres. pequh el col.legi funda1 
el laL8, al qual seguí t'aphndix del iundaf el 1840, no lenia ord'macions pei a regir-se. no representa- 
va ni de fe1 ni de drel als farma&utics de Barcelona i si el 21 de gener de 1847 s'elegiren cbnwls i 
secretar¡, aquests ja no s'havieo poguf renovar a mCs es dóoa el & que 63 famachutics es reuniren 
per iniciativa prbpia, no poden1 reunir-se en el col.legi, perquh aquest no havia iingut ni tenia local 
propi, 
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Aquesta actitud portana a la promulgació, el 24 de mar? de 1800, de la 
"Concordia y Reales Ordenanzas para el Régimen y Gobierno de la Facultad de 
Farmacia" basada en el reial decret de 20 d'abrit de 1799 que extingí el Reial 
Tribunal del Protomedicat i crea la Facultad Reunida, en la qual la farmacia no 
hi era inclosa. Precisament la Concbrdia de 1800, que esmenava aquesta omissió, 
afirma la importancia de la facultat de farmacia, no menys interessant que les 
altres dues: medicina i cimreia. - 

Perb, amb aquesta nova disposició legal desapareixen per complert les fun- 
cions docents, legals i professionals de I'antic Col.legi d'Apotecaris de Barcelona, - .  - 
centrant-se lotes aquestes prerrogatives en la "Junta Supenor Gubernativa de la 
Facultad de Farmacia". Més tard, per la reial &dula de 5 de febrer de 1804, es 
creaven els Reials Col4egis de Farmacia, donant-se normes i plans d'estudis que, 
per cert, eren molt similars als proposats el seu dia pel Col4egi d'Apotecaris de 
Barcelona. 

Enfront d'aquesta situació, els apotecaris barcelonins, molestos, promovien 
plets amb els nous farmaceutics, els qui, en ús dels seus drets, volien establu-se a 
Barcelona. La "Junta Supenor Gubernativa de la Facultad de Farmacia" havia 
arraconat un col'legi que durant més de 400 anys havia examinat els aspirants a 

464 I'art, preparava medicaments col~lectivament amb I'exercici monopolistic de la 
- preparació d'alguns d'ells, visitava les apotecaries, determinava les taxes a apli- 
XV1ll car tls seus col.legiats, mantenia la Iimitació d'apotecanes regulant-la mitjancant 

l'admissió de nous col.legiats, actuava d'irbitre entre els col.legiats, feia wmplir 
les ordinacions, pledejava contra qui vulnerava la seva legalitat i era per I'apote- 
can, des d'un punt de vista objectiu, el poder justifica1 per una existencia profes- 
sional més seriosa. 

La creació de la "Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia" ho 
substituia quasi tot, perb, la veritat 6s que no arbitrava cap recanvi per substituir 
algunes tasques col4egials. No va dissoldre el col4egi radicalment, com tampoc 
va fer-ho amb els altres que funcionaven a la resta de I'Estat espanyol, pero 
aquests col4egis es monnen poca poc. 

Com a reacci6, petita si es vol, s'arriba a la creació de 1"'Asociación 
Farmacéutica" -com s'ha vist- i després d'aquesta, tenint en compte tot l'esmen- 
tat anteriorment, s'arribava, I'any 1828, a la creació del Col4egi de Farmaceutics, 
rewllint dintre d'ell a la quasi totalitat dels farmaceutics establerts i als apoteca- 
ris que quedaven de l'anterior, sent aquests últims conscients que si bé el "Real 
Colegio de Farmacia de San Victoriano" tenia cura de I'ensenyament i la "Junta 
Superior Gubernativa de Farmacia" tenia moltes atribucions, no era menys cert 
que,' acabats els estudis, el farmaceutic quedava desprotegit ja que 
1;Administració no coneixia ni vivia el quotidia de I'exercici professional. 

D'altra banda, el fet d'estar reunits en aquest col.legi farmaceutics modems 
amb apotecans antics i altres, a cava11 de dos mentalitats professionals diferents, 
és el que ens dibuixark una nova visió wl,lectiva del que sera la professió perque 
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aquest col.legi -aixb ens ho confirma- es coneixia tant com a Col.legi 
d'Apotecaris com a Col.legi de Fanaciutics, segons el taranna dels seus inte- 
grants (23). Pero, per acceptació de les seves ordenances, el 15 de gener de 1831 
es constituia també com a "Honorable Colegio de Boticarios de Barcelona" (24). 
ordenances que, canviades i'any 1840, donaven al col.legi el tito1 de "Colegio de 
Boticarios de Barcelona", col4egi que anira davallant des de 1837 fms a 1852. 
Vista aqnesta davallada, el 26 de febrer de 1852 quedava wnstitntda la 
"Comisión Farmacéutica de Barcelona". El mes abans, tres farma&utia, Jaume 
Codina Franch, Josep Oriol Ronquillo i Víctor Maria de Grau, es dirigiren al 
"Consejo de Sanidad del Reino" per tal que es fixessin les atribucions del far- 
maciutic i així la farmacia es pogués apartar de "l'objección, abaíimiento i mise- 
ria". 

La "Comisión Farmacéutica de Barcelona" seria la que portaria -sembla ser- 
la representació dels farmac&utics barceionins i en el seu knim estava que les 
ordenances de 1804 eren antiqnades, passades de moda, inadaptades i inope- 
rants. 

Aqnesta situació i aquests fets feien que el 26 de maig de 1857 els farmaciu- 
t i a  barceionins sol~licitessin nons estatuts a Isabel 11 -qui eis concedia, d'acord 
amb el Consell de Sanitat del Regne- sent ja el 17 de setembre de 1857 definitiu 
¡'"Ilustre Colegio de Farmacéuticos" de Barcelona, que s'assentana definitiva- 465 
ment durant el segle XIX. XVru 

De totes maneres, dins la seva continuitat, aquest col.legi tindria modiica- 
cions i'any 1907 canviant els estatuts, canviant la denominació el 1929 i el 1931, i 
continuant fins el nostre temps tan sols com a Montepins Famadutic Dr. 
Andren. (vegeu grafic N): 

23. G6mez.Caamaii0, I.L.. Jordi, R., Ultimas etapas del Colegio de Boticarios de Barcelona "Circ 
Ftca." (1x7) 215,239:259. 

24 - Sordi, R., Notas sobre los origenes. op.cit; 17. 
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P resíigi i qualitat 
El conewt com a "Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Barcelona" nakia 

el 3 de desembre de 1857 i es tarda u& dos mesos en ambar a la seva oreanitza- " 
ció. Aquest col,legi va trobar I'oposició d'alguns farmaceutics que no el veien 
amb bons ulls i del que després es donanen de baixa. 

Alguns dels integrants d e  la primera junta de govern de I'esmentat col4egi 
eren homes de categona professional reconeguda perb també ereu seguidors i 
representants genuios d'una mentalitat molt similar a la que havia orientat lacre- 
ació del Col4egi d'Apotecatis de I'any 1828 i que era el successor de PAsocia- 
ción ~armadut ica  ~arcelonesa" queés crea cany 1820 per la necessitat que hi 
havia d'omplir el buit deixat per la lenta extinció del Col,legi d'Apotecaris creat 
el 1445 -com ja hem esmentat- (1). 

Idea fonamental dels qui van tirar endavant aquest co1,legi era que I'esmen- 
tada "Asociación", encara que defensés altres interessos professionals, era espe- 
cialment científica. Per aauest motiu ineressaren en aauest col4eei orofessors de - - ' 
la facultat de farmacia de Barcelona, catedratics i farmadutics il~lustres de la uni- 
versitat de Madnd i celebritats científiques estrangeres. És a dir, aquest col4egi 
surt de I'ambit barceloní per assolir una projecció que surt d'Espanya i s'honraa 
sí matek amb les relacions de farmadutics i altres professionals científica i po& 
tics de diierents parts del món cultural u~versal .  - 469 

Al costat d'aquesta ideologia, el col.legi es preocupa per qüestions que m 
podnen semblar poc importants perb que realment no ho són (2). Perb no tot va 
ser pau i tranqui1,litat per aquest col4egi, perque si bé en un principi s'havien 
donat de baka alguns farmadutics que no estaven d'acord amb I'Associació, 
també existia una oposició latent per part d'un grup de farmadutics. Aixb dona- 
va Uoc a que es prengués I'awrd que en un tennini de 5 anys cap deis diisidents 

1 - La segona junta de govem d'aquest Col.legi de Famadu t ia  va sigoiftcar un canvi de mentalitat en 
el qual la ideologia polftica deearkaer liberal va tenir el seu liocja qlie AgustiYiflez, Iaume Cadina 
i Joseo Oriol Ronouilla faren dels ciutadans barcelonins oue actuaren durant els littims mesas de 
I'an) 1842 Yaser I Codina l a n a r r n  pan di. 13 ?a junta .nniulti\a que cr nca a Barcelona d u m t  
I'aixzam~ni bsrcrlan~ ciinird E\partrro. 3 I'an) 1843 l w p  Onol Ronquillu < a  ser regidor qudn la 
ciuiai <fa bumbardcpda pr I'rsmr.ntai general Ln altrr l a n n d u t ~ .  Pulo1 i Sagma. u11 dnet 
d'Oriol RooquiUo. era un individv progressisu, i no parlem de Ramon Casadesús. un alue p e m -  
oatge actiu i aventiirer 

2 - Per tald'evitarda~entaeionse~1treel o ú b l i c , m ~ f ~ i o o a ~ e ~  sua tarüa.refomaren els~esosmedi- 
elnalr urais pcr ewtar les d i l r reno~> cxnleni, cnirc s l i  pws medicinair calalans 8 rli de la ri>ia 
d Espanya. 1. tul i que les iarquer sn qucai w.nlii quedarrn en ruspeor. r 'a rdnpr in  a I'apaniló rn 
la Famrcupca .?,pariala". prbxma /a a ZPBICI'IL~. amb 1'6, dcl rtslzma m+tnc derimal.cdtixni una 
tanfa coovenciooal. D'altra banda, atesque les droguenes venien a I'engr& opi de malaqualitat, per 
indiEau6 del governador civil visitaren les drogueries de Barcelona i efectuaren les anhliris mms 
poneats, amb la qud  a s a  es eomprovk la mala qualiiat de determinalsopis que es venien. En altres 
ocasions. el wl.leei teoia cura @evacuar oeritatees iudicials i d'analitzar articlesdel ram de I'alimeo- 

0 . u .  

lacio, dinamcnr wbre >i w n r  medicarneni, zr podisn con,idcrar u nu mearamcnis r c r r ~ t r  I ri*l#a 
mo l in  qusiians ileniifiquci de m a i u i  ~niirPs prr sir farmaduiia, arbitrani cls miil3Ia necssans 
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pogués tomar a ingressar-hi. No hem de creure, pero, que els farmac&utics dissi- 
dents fossin uns qualsevols. Entre ells n'hi havia que hsvien format part de la pri- 
mera junta directiva fundadora, la qual cosa ens fa creure -malgrat que per 
manca de documents desconekem els motius d'aquestes discrepancies- que els 
dierents criteris eren fruit de maneres diferents de veure les qüestions profes- 
sionals i, tal vegada, per que no? d'una mica de confiicte generacional agreujat 
pel desig de figurar al cap d'una associació professional de prestigi a Barcelona 
(3). ~. 

Aquest col,legi mantingué relacions amh altres wl4egis professionals i asso- 
ciacions, tant nacionais com estrangeres. Un fet evident de la seva seriositat és 
que les autoritats lncals sol.licitaven constantment el seu concurs per tal de Uui- 
tar contra el frau alimentan vins, dolcos, aigües minerals i altres articles de con- 
sum con sahons, etc., ak í  com productes hiolbgics, productes químics, etc. 

Cúltim dia del mes de gener de 1862 el col.legi s'instal4ava a les Cases 
Consistoriais i, com fos que es voiia un col.1egi digne, es va tenir molta cura del 
mobiliari. També es recompensa amb guardons encunyats especialment pel 
col'legi els treballs científics que es presentaven als concursos convncats i que 
comentarem mis endavant (4). Podem dir, resumint i situats a I'epoca, que la bri- 
llantor d'aquest col.legi no ha estat assolida fins I'actualitat pel que fa a entitat, - 470 criteri que no fem extensiu a individualitats farma&utiques prestigioses. 

XIX Quan el 5 de desembre de 1857 es constituia el col.legi, el seu regiament inte- 
rior preveia que les assistkncies, mkrits, proposicions, escrits cientííics i també el 
resultat de concursos i actes acadkmics wnvocats pel co14egi podien ser creditors 
de guardons i premis. Cany 1863 es deia als associats que els premis del col.legi 
eren per protegir, mitjan~ant honorables estímuls, els avenGos de la ciencia quí- 
mica aplicada a les necessitats practiques de la vida, ja que un dels ohjectius de 
I'associació era fomentar I'estudi de tots els rams de la facultat i ciencies auxi- 
liars. Per tant, com a distinció, s'estahlien les medalles de plata de 2a classe i de 
hronze (5). 

Dins la línia evolutiva d'aquest col,legi, I'any 1907 és evident el foment dels 
trebaUs científics i les mencions honorífiques. Perb, el pas del temps, les preocu- 
pacions d'índole professional i I'entorn sociopolític del medicament faria passar 

3 - 111 h3 !ndl;t~ ~ U L  V~c:n, bor.icrs<. Miqurl Marti Antgar. Jaunic Hslvcy lud3ld Ra>iix. luaquim 
M. Llabct. loxp ('anuda. Salrvdor $ laumr Casanova,, Fi ln Solcr C~tald t lorcp Roca forin opo- 
si to~~.  

4 - De cara a una prajeai6 a la vida eiutadana. l'any 1859 el coblegi regala unes famaeioles als volun- 
taris eatalans que el 1 8 0  anaren a Uuitar a t')ünca. És interessant assenyalar que aquestes f m a -  
ciales en Úoalitzar la mtem foren tomades al col,teei. aue les t i o d  semore en eran estima mm a - " .  . - . " 
testirnoni dels eatalans oue monren en terres Ilunvanes. Aauestes fmacioles d e  fusta £oren cansa. 
vadcr pcr I'a;turl Cul Irpdc FanacCutia Jr Barcelona tdr.rprtspa«~rcn a Id faculta, dr b . m l c i a .  

5 - L'an) 18Y8, ]a molls anys dcrprr'r. el col l rp tenla un calre mrn)s rcad@mie perb ri6pci iuS~ dmh la 
tradieió i establia les meneions hoooriftques i la medalla d'ar 
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a segon t eme  les preocupacions academiques del col.iegi, seguint sempre, mal- 
grat tot, amb caracter voluntan, perdent, perb, el caracter fortament academic 
que il.lusioni els seus fundadors. 

Poddem dir que l'espent que orienta els principis d'aquest col4egi de far- 
madulics recull les idees de la Il~lustració, tot i que amb retard, com es registra- 
ren en el nostre país. Aquells farmadutics es volien moure dins d'un horitzó més 
ampii i aquests estertors de la Il~lustració ens fan entendre perque els farmadu- 
tics de mitjan segle passat veien molt clarament que les ciencies havien de ser 
quelcom útil per a tot el país i aquesta explosió ideolbgica fructifica permetent 
que un nombre considerable de farmadutics barcelonins ocupessin un lloc apre- 
ciat en la societat, ajudant-los alhora a esquivar habilment les pressions compe- 
titives i comercialitzadores que ja estaven afectant senosament el medicament, 
oferint també amb la seva actitud una rendabilitat social amb el cultiu de les 
seves ciencies, encara que aquestes guspires il.lustrades ja estarien desplaqades 
de l'entom social que deñnia el país. 

Aix6 creiem que justifica que durant una decada, aproximadament, aquest 
col4egi de farmadutics es convertís en una academia científica apreciada. 

La conscient i valida actitud adoptada pels qui subjectaren les regnes d'a- 
quest col4egi durant el seus primen 10 anys no va ser recollida per les agrupa- 
cions de tipus col.legia1 que, enfront de la massificació del medicament, imprimi- % 
ren a la seva accentuada i poruga actitud defensiva un esperit mercantil que tam- XiX 
poc va mostrar ser de grans ambicions ni aspira a assolir un veritable Ilanqament 
industrial del medicament aue els situés favorablement oer a un veritable control 
del mateix des del seu propi origen fins a la seva distribució. 

L'afirmació del prestigi assolit per aquest co1,legi ens mostra com, malgrat el 
que havia significat el G s  d'apotece agremiat a farmadutic en iiiure com- 
petencia científica i amb amplies possibilitats davant seu, aquest canvi va poder 
ser assimilat per uns fannaceutics barcelonins del segle XIX que únicameut 
comptaven amb el poder de l'estudi i del trebaU i amb una imaginació suficient 
per entendre que per aquel1 cam' no podien perdre el seu futur. Aquesta alter- 
nativa, passats avui ja molts anys, pot contribuir a esbnnar quines foren les pos- 
sibilitats que es van perdre en no seguir pels camins que intentaren obrir aquells 
farmaceutics barcelonins i mostrar-nos la irrec~pera~li tat  d'un terreny que va 
estar abonat perque en ell s'hi arrelés una farmacia més esperancadora, més 
autentica, més racional i m& humana. 

És difícil jutjar si aquells homes encertaren en el que s'havien proposat. El 
que si es pot afirmar, pero, és que la seva ideologia no es va alimentar del grega- 
risme ni de la mediocritat, mai la seva categona col~lectiva va ser discutida pels 
ciutadans. 

Premia i guardons 
De la primera epoca d'aquest Col.legi de Farmac&utics barceloni coneixem 

premis atorgats des de 1863 fins a 1867. De la segona epoca coneixem la relació 



dels treballs premiats des de novembre de 1893 fins a gener de 1927 (6). 
És convenient coniixer els noms ressenyats als annexes XXK i XXX de far- 

madutics honoraris, especiaiment estrangers, perquk coneixent la trajectbna 
d'algnns d'ells 6s possible veure I'interks professional i cientüic d'aquesta agru- 
pació farmackutica barcelonina que, a m&, era de carhcter voluntari (7). 

Les modificacions de reglaments i estatuts d'aquest wl4egi des de l'any 1858 
fins el 1907 no varien excessivament pel que fa a premis concedits i a tasques 
científiqnes (8). 

Durant el pedode 1893lgener 1927,34 anys, el Col4egi de Farma&utics de 
Barcelona al que ens referim va concedii 113 guardons honorüics en els concur- 
sos convocats, que es repartiren entre medalles de plata i bronze, mencions bono- 
ríiiques, acckssits, etc. A les couvocatbries i concessions de premis s'hi aprecia 
una wntinuitat des del 1893 al gener de 1924, que s'intenomp del 1924 al 1927, 
any aquest últim que s'acaba la relació de premis (9). 

Eb premis concedits foren de les categories següents: 42 medalles de plata, 
32 de bronze, 5 impressions de la memoria a ckrrec del col.legi, 5 acckssits, 2 
recompenses en methl.lic, 1 diploma, 1 dictamen favorable, 1 ensenya de soci de 
mkrit junt amb diploma de merit i 1 prerni del president. 

Samba a fa xika de 113 guardons perquk existeixen premis annexes, com 
472 s6n les concessions de 5 medailes de plata, jnntament amb la impressió de la - 

membria premiada a Mnec del col4egi. Així sncceí amb les membries "Flora de 
Sitges", de Francesc Freixas i Freixas, de Barcelona, i'any 1903; "Les taques de 
sang i manera de reconkixer-les", de Josep Agell i Agell, de Barcelona, el 1904; 

- 
6 - De tMes manera, d pwiode compres entre la fundació -1857- i 1863. epoca en quk per acords de 

juola del 31 de gener de 1862 es wma a estructurar la normativa cientíñca per circular publicada i 
enviada el 4 de m a s  de 1863, queda p d b  que, a m&, el col,legi ingressa una serie de cienüüu del 
m6n famaduticno tansois pemyents al claustre univenitari i de I'ensenyament <m6 personatital.! 
cieoüüques estrangerea El8 uns i els allres s'agrupaien sota la qualificació de "Socios de M6"fo 
Residentes" i "Socios de Mhito Coiiesironsales". Tambe sota la oualificacib de "Socias 
Canesponsales" s'agmpaien perIonalitals del m6n famc&utit: de la resia d'bpanya i tamb6 de 
I'estraoger (vegeu annexXXM). Desdel 1863flns al 1867 sabem que enel col.legi es wacedkn pre- 
mis: 3 medalla de olala de l a  clase. 1 medalla de bronze i un oremi desconemt ver oeidua d'enoe- " .  . 
dient (vegeu annex'~X)o. 

7 - És oecessai achnr que la col.legidci6 obbgatbña, de la qual la majona dels fam&utics en foren 
partidans, no s'establi delinilivament fins I'any 1917, la quai cosa dona moll m& valor a I'aclivitat 
científica impulsadaper aquest wl4egi. També és evidentque pez tal d'ampliar elconeixement sobre 
les personalitsts fmadutiques espanyoles i estrangeres s'haa de wnsultar difereots textos, com 
poden ser diccionuisde persooalitats, encidopklies, etc. i iniciar una llaga tasca de sinteside dades, 
awmpaoyada #una &ica compafaliva de la inñnhncia de moits deh farmacbutics honorats en el 
desenvolupamcnt posterior de ia farmacia a Calalunya. 

8 - A la retaci6 que wnekem des del 1893 ñns al aener de 1927 wm a registre de premls, queda demm- 
trat el cama en el que es moiien les aclivitats dels concursan& i quinss6n eb &ardonsaincedits. 
(Vede" lo;di. R . ' ~ a n n n d ~ t i u i ~  ochawntirtar. 31 a i iw  d< a~t;itdadcr ccÜtificar dr.1 Colrgio de 
Buts~rmrde Ma~eelona Ckc. tia" XXXIII)1Y'5~247,129164~lamhe J~.Imsleu autor llonai<$ 
del Colcgio de Fsrmddutims de Barrslons narldo r n  1857 'Buill Inf Circ Fica ' IX (1977) 00, 

9 - La ruptura de la co~tinurtat coincidek. en pan. amb el pedode de la Dictadura de Primo de Rivera, 
havent-se coneedit úniment  6 premis del 1922 al 1927. 



Ramon Jordi i González 

"Preparació de medicaments opoterapics", d'Antoni Novellas i Roig, de 
Barcelona, el 1909; "Estudi farmadutic del gonococ", de Roman Herrero de la 
Orden, de Madrid, el 1816, i "L'anilisi de l'orina. Manual practic per a f'analisi 
fisicoquímica de l'orina", d'Antoni Borreli i Vigo, de Barcelona, el 1917. 

Pel que fa als temes de les membries presentades a concurs cada convocatb- 
ria i que foren premiades, es poden agrupar, de manera aproximada, com 
segueix: 

Taula LXIII 
No especificats o encoberts sota el lema i no 
detaliats en la corresponent relació . . . . . . . .  26 . . Botanica ............................... 23 
Farmacia galenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Analisis clíniques. .......... .... .... 11 
TemAtica política professional . . . . . . . . . . . .  11 
Bioquímica ............................. 10 
Quimica analítica ....................... 3 
Flsiw-química .......................... 4 
Histbria .............................. 1 
Ortopedia .............................. 1 - 

108 - 473 

Quant a les caractenstiques regionals dels premiats, es poden agrupar de la XM 
manera següent: 

Taula LXIV 
No catalans ................ 66 
Catalans.. ................. 39 
No s'especifica . . . . . . . . . . . . .  3 - 

108 

Aquestes xifres ens mostren la projecció d'aquest col4egi barceloni a la resta 
dels farmackutics espanyols. 

Cal tenir en compte, perb, que els concursants es repetiren en dierents cou- 
vocatbries. 21 farmadutics repetidament premiats absorbiren 63 dels 108 premis 
concedits, o sigui, un 38 % de la totalitat de guardous. D'aquests, 6 eren catalans 
i s'ha de di que durant aquest segon període col.legial-189311927- no es va con- 
cedir cap medalla d'or, ni concursa cap farmadutic estranger, a diferencia del 
primer període cof~legiai. Dels lemes que encobriren el nom de i'autor, única- 
ment un: Joan Baptista Morató, ho era en catala. Tots els altres eren lemes bé en 
casteua, bé en llatí (10). 

10 - Jordi, R., Aclivitat del Col.legi de Farmachlics de Barcelona duraal la Renaixenw. La Ciencia a la 
Renaiirenqa Cllalana. Commcrnoracid del vuitanle anivenan de la mott d'Estanislau Vayreda i Vila. 
(Figueres, 1981) 132 pp., 21:45; 2732. 



L'Il.lustre Col.legi de Famac&utics de Barcelona 

Canvi de pauorama 
Si fins ara hem fet unes consideracions sobre I'aspecte academic de I'ibiustre 

Col4egi de Farmadutics de  Barcelona, també hem de tractar obligadament del 
que podnem qualicar com a canvi de panorama i que s'aprecia ja I'any 1865. En 
la membria anual llegida als associats es paria de "elementos totalmente conira- 
nos a sn auge y prosperidad" i del zel individual i untinime que produí I'entu- 
siasme wl.lectiu per assolir el desenvolupament dels principis únics pels que va 
ser creat Ylnstituto", i que els obstacles que es trobaven motivaren la creenca 
de la mort del col.legi. També es deia que, malgrat que fos dolorós consignar-ho, 
en el moment de les eleccions els knims es preocuparen, s'ofuscaren les 
intel,lig&ncies, es va perdre I'equilibri col.lectiu i, el que fins aleshores havia estat 
una reunió d'associats, es convertl en una nova torre de Babel. Per aixb, el secre- 
tan exposava que I'any 1865 havia estat nebulós, trist i fosc ja que havia quedat 
en suspens I'elecció del president i del comptador, a causa dels dubtes que ofus- 
caven "las intetigencias de la mayoría producidos por el usreóüeu soplo de una 
turbulenta minoría" (11). 

Aqnests fets, si be produiren malestar en el col4egi, no disimulen altres 
aspectes com la poca atenció de les autoritats sanitaries envers el mateix, ja que 
si d'uua banda el col.legi es wngratulava dels kxits obtinguts pex farmacbutics 

474 estudiosos, d'altra banda estaven queixosos que el Municipi tan sols hagués enca- 
XIX rregat als farma&uties quatre o cinc antilisis per ordre de I'alcaldia, i assenyala- 

ven que en haver estat ignorat el col4egi en moltes qüestions d'higiene i de 
farmacia legal, per les quals qüestions eUs s'oferien constantment, no trobaven 
explicació en que I'alcaldia no aprofités els serveis gratuits del wl.legi, preferint 
gravar els fons municipals confiant comissions d'higiene a "personas mercena- 
rias':. Veritablement, l'alcaldia no podia obiidar al col4egi que celebrava les seves 
reunions a les Cases Consistorials. De totes maneres, se sentien menys ofesos del 
desaire en veure que ni llAcad&mia de Medicina i Cimrgia de Barcelona ni la 
F a d t a t  de Medicina foren consultades amb motiu de I'epidkmia de cblera que 
flagel,l& Barcelona. 

Tot a k b  assenyala un wmencament de la davallada d'aquest wl,iegi, com es 
pot veure a la taula següent: 

- 
11 - Si M aquesles pinzellades ens ofereixen una visi6 que podna semblar eragenda, 4s ctuiós que les 

citcumstancies es produ'kin en un memeal en q& d col.legi %&a un nombre m&& de 237 asso- 
Cists 
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Taula LXV 

1858 - 
Socis residents fundadors.. ......... 63 
Socis residents .................... 1 
Socis de Ment residents . . . . . . . . . . . .  9 
Socis de Ment corresponsals ........ 14 

. . . . . . .  Socis corresponsals nacionals. 
Socis corres~onsals estran~ers. ...... 

. . . . . . . . . .  Socis Honoraris nacionals 
Socis Honoraris estrangers. . . . . . .  - 

..... . . . . . . . . .  Total 163 

L'Assemblea Fanna&utiea de Catalunya 
Si La desintegracid del Col.legi d'Apotecans nascut el 1828 es va produir 

sense que s'ambessin a resoldre qüestions fonamentals que afectaven als far- 
ma&utics i que eren motiu de constants escnts als diierents governs espanyols, 
amb independencia de la major o menor vitalitat col~legial, aquests escnts se 
seguien produint (12). Aquesta situacid, cabtica des d'un punt de vista sanitan, 
de govem i de responsabilitat, no ens ha d'estranyar que motivés un succés que 475 - 
repercutina en tot I'Estat espanyol i que es va produir a Catalunya quan la 
"Revista Farmacéutica Española" Ileng la idea de celebrar una reunid de far- 
mackutics catalans per tal de tractar senosament d'aquesta problemitica. 
Si les adhesions a la que es va denominar "Asamblea Farmacéutica de Cataluña" 
es van teuir al cap d'un mes d'escampada la idea, en diferents Uocs de Catalunya 
se celebraren reunions preparatbries que desembocanen en l'esmentada assem- 
blea, que tindna Iloc del 19 al 23 de juny de 1865. Tota la premsa professional 
havia recolzat la idea i, com tantes vegades, el moviment enregistrat a Catalunya 
arrossegaria les altres regions espanyoles (13). D'aquesta assemblea es derivana 

12 - Coma exempte, citem la protesla del Col.legi d'Apotecari de Barcelona per la contribució indus 
trial resulta1 del pressupost presenta1 pel govem; la de 13de mar$ de 1853. lela per una wmissi6 far- 
maduticasol.ticitant lamodicaci6 de la leeislaci6 vieenf. oemub la"<iuimira hpdedbndon I s ~ o ü  .. , . 
farmacia": 14 dc U dr matg, expiran1 el pqudtri d< 13 llidrs impuna:id dc prodir.?~~ qii:min la:. 
maceulimquc imprdia a15 l a m r d u i , n  l 'ex~tc ic~ de Icr s v i i  lrcultnls i wncirrmenb; 12 de IR60 rn 
l. que und allrñ cum#\i!6 WIIICII~(YS 11 d~ roga~ i6de  Ikr ordenlnrrs de farmbc>a, cl  1863.~1 I861,clc 

ens demastren que entre famacbutis, intrusos, droguers i uns naus wmpetidors, els homebpa- 
tes, eaistien rivalitats que estaven molt lluny d'acabar-se. Aubencara es wmpmva m& quan el 1864 
un gnipde famadu t i s  que, w m  a talseren ets dn ia  autorit7atsper la llei pr preparar i expedir els 
medicamenu necessaris ner a la wnservaci6 i rcstabliment de la salut. afeeien Que el leeislat no es ~ ~ . . . .  
o,mpIu ni es feia cumphr per Irr aulrintdl, eompciinir Pcr a u b x  dr 1zm31ar-ho. ayueslr lar- 
rnsc$utics rxprcsSa<.cn que herholmr 3 drogurn \en!rn t preprrs\sn p6i%or<r. pindolir 1 altres 
mrilicamcnis ordenal, pels mrigei. ic>itmoni del quc n eren elr numhrur". <xptdarnts que. cuheilr 
de pols, descansaven en els arxius i dependendes afi0ats, amb el ple inwmpliment de les ordenan- 
ces de sanilat malgrat les conaants reclamadans dels sotsdetegats de sanitat. 

13 - lordi, R.,Cien años. ap.cif.51 i 52. 

. . 
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476 - 
XIX 

la creació del "Centro Directivo Farmacéutico Catalán" i, poc temps després, 
quan se celebrava el "Congreso Fannacéntico Español", amb un posterior 
"Centro General Interno", a aquest se li concedia poder executon per plantejar 
a I'Administració les reivindicacions professionals. 

"Revista Farmacéutica Española" 
i 

Reunió de farmiceutics catalans 

t 
"Asamblea Farmacéutica de Cataluña" - 

"Centro Directivo Farmacéutico Catalbn" 

3 
4 Centros Provinciales catalanes 

t 
Centres de Distncte catalans 

t 
"Asamblea Farmacéutica Española, 19123.6.1985" + 

"Congreso Farmacéutico Español, 15127.11.66 

t - 
"Centro Ejecutivo" "Centro General Interino" 

L'interks de tot I'estament farmackutic espanyol es posa en evidencia a con- 
seqükncia del moviment iniciar a Catalunya perseguint una u ~ t a t  total, conside- 
rant que era el millor per a la defensa dels interessos coi.lectius. D'altra banda, 
també es pot afirmar que I'existkncia de col,legis provincials m6s o menys vigo- 
rosos, més aviat menys que més, és el que porta a aquest moviment farmaceutic 
que fins uns 30 anys després no cristal~iitzaria amb la creació dels col4egis oficials 
de farmac&utics provincials, juntament amb I'estabtiment de la col.legiaci6 obli- 
gatoria per a I'exercici legal de la professió. 

L'estructuració citada, conseqükncia de 1"'Asamblea Farmacéutica de 
Cataluña", que es tenia que posar en vigor a partir de I'any 1867, ens pot fer creu- 
re que el col,legi bavia desaparegut. El que succeia 6s que la seva vida era molt 
minsa, pero, tot i així, testimoniava la seva existencia amb les reunions mantin- 
gudes a les Cases Consistonals, amb alguns dictamens analítics, amb el seu tras- 
llat al earrer dels Escudilkers Blancs i amb la pubticació d'un Butlletí durant el 
període 1877-1880. 



Activitats professinnals de a i r e  cieotíñe 
La documentació de les activitats professionals en aquest terreny és escassa. 

Solament coneixem algunes dades (14). D'elles es desprkn que, si mes no des del 
23 de mar$ fins el 18 de juny del mateix any, el govem de la província havia enca- 
negat informe al col4egi respecte a I'analisi de dos flascons d'esskncia de sarsa- 
parrella, un de Bristol i un altre d'flondures, preguntant si s'havien elaborat 
segons la Famacopea Espanyola. Qüestió similar 6s tractada el Ir de juny (15). 

Un altre Ilibre, que compren el pedode 10.4.1880/1.3.1890, malgrat cobnr un 
temps tan ampli, no és massa nc en notícies (16). 

Un segell de garantia 
Cal esmentar que el 10 d'abril de 1880 quatre farmaceutics (17) proposaven 

que s'estabüs un segell que, adhent a les especialitats, garantís els medicaments 
diipensats a les farmacies; proposta que ens mostra que el col4egi era couscient 
que molts dels medicaments comercialitzats no rennien garanties terapkutiques i 
que, per tant, una garantia col.legial fóra profitosa per al malalt i, a més, podria 
significar, cas d'aplicar-se, una neteja del mercat. 

Dies després, el dia 19, era el famaceutic Goncer qui demanava dictamen al 
col4egi sobre unes capsules medicinals de gelatina elaborades per ell. 

477 Que evidentment existeix una forta corrent dins del col4egi per assolir una - 
garantia perals medicaments esdemostra quan el mateix dia es passava a la junta m 
de govem, presidida per Jaume Codina Langlin, un "Proyecto de Reglamento 
para garantizar los productos farmacbuticos españoles", que havia estat elaborat 
per Poquet, Viader i Casas. 1 si bé no sabem com acaba aquesta positiva idea, 
coneixem que el 26 de juny es tractava de nomenar a dos individus del col4egi 
per tal que fomessin part de la comissió que devia estudiar i dictaminar els medi- 
caments elaborats pels fama&utics que sol.licitessin I'ús del segell de garantia 
col4egial (18). 

Conjugant el prestigi i seriositat professionals, el 3 de setembre de 1880 es 
parlava de I'ús d'un diistintiu col4egial per als farmac&utics que, en representació 
del col.legi, assistissin a actes oficials (19). 

Poques noticies més trobem. Algunes són purament de tramit i concessió de 
medalles i mencions hononfiques per la quantitat de productes elaborats, com va 

14- A.H.C.FB.,Librodc Actas,M.3.1878118.6.1878 
15 - El ltibre d'actes 6s lncomplel i sense foliar. 
16 - A.H.C.F.B., Libro de actas de la sección 4' del Colegio de Farmac6uticos de Barcelona, 

10.4.188011.3.1890. 
17 - Prats, Cmudas, Fomiguera i Botta. 
18 - A Bblgica, aetuairneni, els famadulics tenen estable* aquest sistema. A Espanya un inlent, poste- 

"amen1 f%llil, fou la implantaQ6 del distintiu "Famaval" aplicat a ieduits produetes, no pas, perb, 
a espcialilals fama&utiques. 

19 - Es proposa qtle tos una medalla de plata penjada al mII amb una Qnla morada. 



ser el cas del Dr. Piza, el 28 de desembre de 1880. No sera fins el 24 de julio1 de 
1884 que trobem que el col.legi enviava a l'ajuntament unes normes per a possi- 
bles invasions de dlera,  perb mBs aviat en el sentit de control de receptes. 

La darrera notícia correspon al I r  de mar$ de 1890, quan es procedek als 
nomenaments de drrecs de la secció. 

Ni centralisme ni federació obligada 
L'efemeducia produida per la llavor de I"'Asamb1ea Farmacéutica de 

Cataluña" dona una injecció al col.legi permetent-ti la publicació del seu butlle- 
tí, la qual cosa ens permet veure com I'any 1877 es denunciaven els perills d'una 
centralització, propugnant com a remei una federaci6 professional farmadutica 
(20). Aquests farmackutics catalans ja albiraven el que podia significar la creació, 
en altres zones propugnada, d'un "Colegio Médico Farmacéutiw Español". El 
butlletí wl4egial deia que "l'esperit eentralitzador u d'absorció es deixava sentir 
en tot i a totes parts, i tot el qne Babava a provincialisme s'enervava perla falta 
graduai i suassiva de les seves forqes ínncades en nn wrele de ferro de la sera 
propia insíitnció i condemoades a la impotencia d'una autontat negativa; perque 
el que const i~ia  Uei o administració pública federada, es concentra en nn sol 
punt, un sol govern es va sssuarir tots el6 puders per exereu nns i oblidar eis 

478 altres, publid nna serie de Ueis, dectets i reials ordres per fer compür nnes i ami- - 
XD( var les aitres de las que en formnnt part desgraciadament la Llei Orgaaica de 

Sanitai i las Ordenanzas de Farmacia" (21). 
Aixb feia creure que pretendre una federació de farmadutics amb caracter 

voluntan era inútil i, per tant, que la única solució era establir la federació amb 
carscter forqbs, constituint wl.legis on, obligadament associats els farmadutics, 
estiguessin subjectes a les prescripcions d'un estatut provincial establert per a 
cada wl4egi i amb autontzació per ordenar el castig de I'intmsisme, així com les 
faltes dels asssociats. Tota aquesta ideologia és la que, com abans bem esmentat, 
portaria a I'obligatorietat de la col~legiaci6, amb la qual cosa veiem que no era 
res m& que una actitud defensiva enfront de la incapacitat o conveni&ncies de 
I'Administraci6, i especialment la gravetat de I'intmsisme ja que totes les revis- 
tes professionals des de I'any 1880 al 1890 s6n cumlles de notes de denúncia o de 
protesta contra I'intmsisme que afectava tot I'estament sanitari, perb molt més 
acusat en el farmadutic. Inclús, de vegades, la duresa del lleoguatge emprat era 
motiu de fortes represalies, tal w m  succeia amb un escrit del farmackutic 
Puigpiqué, empresonat per una querella interposada per la casa Ferrer, i amb el 
qual escrit es solidaritzareu eis farmadutics. 

20 - Aquesla idea no prosperaria fins mk tard amb la creaci6 de la "Uni6n Farmacéutica Naeiobal" cap 
als anys 1917, "Uni6n"que sena eliminada per La nova organitzaci6 farmac~utica nascuda a Lazona 
de I'Espanya nacionalista despré-esde I'any 1936 i estesa despres del 1939 a la msta del temiton repu- 
blica. 

21 - Jordi, R., Cien &os. oprit.; 55. 
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Els fmac&ücs sddicies al p r o t e c c i o ~ e  
El mes de mar$ de 1890, obert el període d'informació pública perla comis- 

si6 oficial anomenada per estudiar els possibles efectes de la reforma aranzelaria 
i dels tractats de comerc; en vigor, es movilitzava el col4egi que deplorava i pro- 
testava, i així bo feia saber a la comissió, per la legalització d'intmismes com- 
pletament il*legals pel que feia a les aigües minerals i als qualificats com a pro- 
ductes farmackutics. 

En les seves areumentacions els farmackutics denunciaven la eran auantitat " v .  

d'aigües minerals estrangeres importades al país en detriment de les fonts natu- 
íals espanyoles, ja que durant els últims 10 anys s'bavien importat gran quantitat 
d'aig&s envasadesamb tota impunitat, oferint-se al públic amb noms de locali- 
tats i fonts no existents, i també aigües totalment descompostes amb greu penll 
de la salut pública. Els farmachutics també acusaven que la introducció d'aques- 
tes aigües minerals estrangeres era possibfe no per la seva qualitat, comparada 
amb les aigües minerals del país, sin6 per la propaganda i poderosos recursos 
econbmics de les companyies mercantils i tambi per I'avantatge que els signifi- 
cava els transports econbmics, franquícies de drets, etc. 

Es demanava, per tant, la protecció deis manantials naturals del país i afavo- 
n r  les indústries accessbnes depenents de les explotacions nacionals dels manan- 
tials. - 479 

Quant als medicaments envasats i retolats per a la seva immediata entrega al XIX 
públic, que podien incloure's a I'aranzel dins I'apartat de "Productos 
Farmacéuticos", i en el que també s'inclolen productes magistrals com eren 
extractes, emplastres, esparadraps, píndoles, dpsules, perles, pastilles, etc. a la 
menuda i altres productes com ferments -naturals- o altres de químics, el to de 
denúncia era molt mes vimient. 

Després de posar com a exemple la gran dierkncia de xifres que expressaven 
les importacions i les exportacions i assenyalar el trinsit cap a mercats aliens als 
espanyols, s'afegia que es cometien veritables estafes per part dels vividors 
estrangers que bavien envait Espanya amb milers d'articles medicinals de falsa 
composició, inútils altres, perillosos els de més enIIa, i tot guamit amb la picares- 
ca que significava que exportessin a Espanya ampolles buides, per una banda, i, 
per I'altra, fullets publicitaris, aixi com üquids medicinals que, qualificant-los 
com a tintures, servien per omplir les ampolles que es posaven al mercat sota 
noms de fabncants estrangers (22). 

Malestar generaützsk i la Uei del timbre 
Entrant en la Última decada del segie XIX, el 1891, i'interks de I'ajuntament 

de Sevilla per assolir l'establiment de fannicies municipals, la decisió del minis- 
teri de la Guerra desestimant les peticions fetes pels farmackutics a través de les 

22 - Jaidi. R .  Contnbunóo al estudio del comerela lnternabonal de medmmeotos Espaaa 1849-1873 
"CIrc Ftca " XLI (1983) 278.69 111 



"Juntas de Defensa de la Clase Farmacéutica" perque les farmacies militars no 
continuessiu subministrant medicaments als cossos d'ordre públi, telkgrafs i 
establiments penals (23), foren antecedents del temporal que s'origina per la 
qüestió de la Uei del timbre de 15 de setembre de 1892. 

L'apartat 8&, art.179, de la llei del Timbre (24) motiva que el Col4egi de 
Farmadutics de Tarragona s'adrecés al de Barcelona a fi que aquest li aclarís 
dubtes d'interpretació (25). 

El 12 de juny de 1893 al Col.legi de Barcelona es constituia una comissió de 
defensa (26). 

La junta de defensa que es crea al col,legi de Madrid per tal d'eufrontar-se a 
Hisenda signh un escrit adrecat a t'opinió pública justificant i'actitud deis far- 
mac6utics barcelonins davant l'impost del timbre. 

El dia 29 de juny ja s'havia parlat de tancar les farmacies, cosa que no es 
porta a teme pel fet d'haver rebut el president del col4egi un telegrama del 
ministre d'Hisenda, Garnazo, en termes moderats, indicant que estava disposat a 
escoltar les reclamacions dels farmadutiw catalans; telegrama que va tenir la vir- 
tut de frenar els ímpetus, sense significar aixb, pero, que les coses es resolguessin 
de la manera que ells volien. 

A Madrid les actituds de protesta foren generalitzades. La duresa dialectica 
480 i i'actitud dels farma&utics no desmereixien gens de les adoptades a Barcelona. - 
XIX A comencament del mes de juny, i davant i'actitud de franca rebei.lió deis 

farmaceutics rnadrilenys -de 160, 130 havien notificat a la junta de defensa de 
Madrid la seva decisió de donar-se de baixa de contnbució i tancar les farmacies- 
el govemador civil de la capital cita els sotsdelegats de farmacia per tal de trac- 
tar d'aquell problema. Dels vuit assistents a la reunió convocada, només un sots- 
delegat, Antonio ViUegas, planteja la qüestió d'acord arnb la realitat i es lamenta 
que un president del Consell de ministres, el Sr. Canovas, no es dignés ni tan sols 
contestar a la petició d'audiencia feta tres vegades; afegia que les lleis havien de 

23 - Aquesta qüesli6 se solucionava quan el diputat Muro awnseguia que s'abalis la corresponent reial 
ordre. 
lveeeu: Jordi. R.. Cien asas. ao.cit.: 60.61). . " , .  . 

24 . .Coatribuirin psm Ir reola con el tipo modr lOc6ntimin ludin 1"s r-p9cifiw) minonles de 
~ a l q u k r  dw, cuaodo se pongan a k ieals, fijúidarp en Iu ttigueta enrnui del Im a bolr l la 
a j a  a paquete que los n>rkfe~ig~'~. 

25 - Demmaveo qvR era el que havia d'entendreS com a espe~úir, i si el timbre havia de ser iixat en el 
moment de ser despatxat elmedieamenl. La qüestió íou Iractada cn I'assembiea del dia 25 d'oclubre 
de 1892 i Dei  aixbsabem oue el col.iexi de Barcelona tamooc tenia aleshores un eriten formal oi una 
.inia dc ronJuaa a q ~ t r  vshrc aqu~l l  panicular Uns quant~dt~ssbanr. a l y n i  fsnac2uitu habien 
anar alcol l r p  per pruicsiai d'dqusria impd,riOquc cunr,Jcincn nlurid fiir:< dc Ilu; t arbili3nd. 13 

qud  pmt.~Ia d m l  lluc a b rr.Jdcno J'uni ripusiii" adir,&di 11 min,>tir J'Hixda prr la1 qur sc1.1. 
ris q d  era el que en aquel1 organisme s'enlenia per específin. 

26- integrada per Josep Marti i Rib6, Floreod Jimeno. Francesc Gelpi, Fenan Segura i Francesc 
Puigpiquh. A Madrid tamb4 havia esta1 constituYdda una junta de defensa en el col.legi #aquella capi- 
tal, i aquest mateix nam va ser adopiat després pei la eomissió de Barcelona el 29 de juny, conse 
qPncia de t'assemblea convocada per uactar d'una reial odre aclandora que encara exalta mis els 
Bnims. 
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protegir per un igual a tots i que si els advocats es trobessin amb la compet&ncia 
que els feia I'Estat amb els seus, "despachando por un perro grande los pleitos 
de los amigos del señor Martínez Campos o de los del señor Gobernador", bau- 
rien posat el cnt al cel ... 

Els fama&utiw barcelonins, assabentats detaiiadament del desenvolupa- 
ment de I'entrevista, felicitaren el sotsdelegat Antonio Villegas i, identificats amb 
I'actitud dels seus col4egues madriieuys, malgrat que no adoptaren en f e m  la 
decisió de tancar les famicies, augmentaren el nombre d'escrits, etc. i en una 
assemblea, la del 19 de juny de 1893, acordaren no complimentar I'apartat S&, de 
I'ari. 179, de la llei del Timbre de setembre de 1892, fins que no vinguks una reso- 
lució favorable i complerta de tots eis extrems raonats en una exposició dirigida 
el 26 d'octubre de 1892. 

Maigrat tot, I'activitat portada a t eme  pels famaceutics barcelonius no els 
va fer canviar els seus criteris sobre els medicaments estrangers, dels que en 
deien "brrvajes extranjeros que nos invaden" (27). 

De totes maneres, tancada la legislatura, la resolució que podia haver estat 
útil per als farmac&utics queda penjada esperant ser presentada a la Cimera 
Alta. 1, quan va ser presentada, va ser refusada ... 

Tota aquesta problematica porta a I'Administració a definir qu& entenia com 
a específic i com a especialitat farmac&utica, la qual cosa resta plasmada en la - 481 
reial ordre que hem esmeutat i que, com ja hem dit, provoca un aitre enrenon i XD( 
una major agudització de les actituds adoptades pels famac&utics, els quals con- 
sideraven que en aquella reial ordre bi havia tot el que no es trobava en la 
Famacopea i,gue del poquissim que en aquel1 codi s'bi trobava inscnt cap pro- 
ducte medicinal s'escapava d'aplicar-li el timbre, en tanf que anés envasat i degu- 
dament condicionat. Aixb demostrava als famac&utics que, com que eren molts 
els medicaments que el metge solia receptar i que eren despatxats bé embotellats 
o bé en capses, i molts no estaven compresos en la famacopea perque eren de 
composició molt coneguda, amb la solució adoptada pel govern s'havia demos- 
trat un descouekement complert del que era I'exercici d'una professió que, arnb 
dificultat, ja carregava amb els tnbuts que fins aleshores se ti havien anat acu- 
mulant, a causa de ser moltes les iudústries i comerqos que gravaven al seu vol- 
tant, per no haver autontats que fixessin a cadascun d'ells els veritables límits 
d'acció, fent compiir ei legiilat (28). 

27 - Les seves gestions assaliren que també el diputat Muro presentes una proposici6 de llei perque i'a- 
parta1 E&, de I'anicfe 179, de la llei delTunbre, quefeiareferencia a I'aplicaei6 d'unsegell a tesaigües 
minera$ i als esoecífies. fos acceotat . 

:U - Cunri.lzra\cn cl, famauuc,o que Ir mnjonide mimbm d6i Coniell dc Santial d'I Kewc ir .n i . I .~1  
wgada. irria6 a lir *vi, ron\isaun,. \an dsfintr I'isperific asirnilmi-la a I'erp<rialilal. cn i rncr  
que conmrdaven amb I'espent que informava I'exercia de la professi6 fannadutica, a causa de la 
tolerincia deis govems que permetien que I'exercici de la profesi6 a Espanya fos explota< pel 
mercantilisme estranger. Tol ak6, segons ells, cra wnseqüencia que els govems no havien sabut 
aturar la invasi6 de medicaments estrangen i peque havien cregul que 1s manera d'aturar-ho era 
aplicar un segell a les tanter espeeiaútsls que traspassaven les fmnteres, amb disminueió del decbrum 
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Les relacions amb les autoritats govematives barcelonines foren, en general, 
bones. A part de la bona awllida que el co1,legi tingué per part do1 governador 
civil, Ramon Sarroca, per resoldre les qüestions dintmsisme, no podem passar 
per alt que els farmadutics -gent d'ordre- no podien acceptar de bon grat, com 
molts barcelonins, i'estat d'inquietud motivat per I'anarquisme romantic que 
abocara en I'anarcosindicalisme de 1896-1906, els prolegbmens del qual produi- 
ren un fet iuctuós: i'atemptat del teatre del Liceu, on Santiago Salvador Ilen$ 
una bomba el dia 7 de novembre de 1893, a conseqükncia de la qual el far- 
madutic Emili Formiguera, apreciat i estimat pels seus companys, mona el dia 
28 d'aquell mateix mes (30). 

Un altre aspecte que ens assenyala una actitud de preocupació, estesa en 
estrats socials similars, 6s la mostrada referent als joves que perdien la vida a 
Melilla, per als quals el col.legi va oferir una farmaciola. El farmadutic 
Puigpiqné concreta que es fes així si es donava el cas de formar-se un cos volun- 
tan; detalls que comencen a indicar, si més no dins I'ambient col4egial barceloní, 
i amb un cert retard, I'aparició, extraordinhriament matisada, d'un catalanisme 
no massa compromks. A final de desembre de 1896, i tal vegada seguint la polí- 
tica d'una de freda i d'nna de calenta, veient t'actitud adoptada per les farmacies 
militars, el col.legi tractava la possibitat de fer quelcom a favor de l'exkrcit que 

483 
defensava les possessions d'ultramar i a proposta de Puigpiqut es faculta a la - 
junta directiva perque fes el que cregués oportú (31). XIX 

Panorhmica des del Col.legi de Púllima d b d a  del segie XM 
El reial decret de 12 de juny de 1894, oposat a I'art. 81 de la Uei de Sanitat, i 

a I'art. 2n de les "Ordenanzas de Farmacia" que es contraposava autoritzant la 
venda d'aigües minerals en "depósitos autorizados por la Administración"; el 
reial decret de 13 d'agost que pretenia obligar que els farmaceutics anotessin en 
el a b r e  receptari el número i la patent del metge que ordenava la recepta, con- 
vertint-los en fiscaiitzadors d'Hisenda per evitar el frau dels metges a i'hora de 
tributar; el retard en el cobrament de les receptes de la beneficencia, etc. tot aixb 
ens dibuixa un any agitat ple de reivindicacions i, portant ja els fannaceutics a les 
seves espatlles la qüestió del timbre, aquests deien, per boca del seu secretari, 
que quan la resistencia era inútil "el neci s'agita, el dkbü es queixa, el baix udni-la, 
I'orguUós s ' ind ia  i el savi es sotmet, es teuien els fawackutics que inspirar en 
el savi i esperar confiadament temps millors" (32). 

3O - íit izpsda aqur,l iurord 10" la .'~u,:t quc. q u ~ n  cI d.>scrnldor :!sil $ont iI.Yi J ' un  a1;mpIic. cl 
Col l q i  dr F~moi;uliu ae Bai;:l~na li Ir5 anthai la =vi raii<f3cci6 

31 tl Jta 16 d i  diamhre fou drurdai ki vtrrcqui d i  I'crm<ni>da iam;aiold YciO l o  suhlalitau de 
Puigpiqu4 valgueren perquh s'acordes que i'ibxqui "al ejército que pelea por Is integridad de la 
patria sl aho lado de los mares" íos una quanlitat en metBI.iic, a repanir a parts iguals entre el 
Sanalori de la Diputaci6 i la Creu Roja. 

32 - Jordi, R.. Cien aaos. ap.cit.; 62. 



L'II.lusrre Col.legi de Famac2utics de Barcelona 

Molts dels mals dels famackutics eren deguts a la seva activitat comercial i 
creien que es podna solucionar amb l'estabiiment de la limitació de farmacies. 
Ells recordaven les epoques de l'antic col4egi d'apotecans del segle XV quan, si 
no existia la limitació de famacies de dret, si que existia de fet, constatant-se I'e- 
ficacia de la mh dura amb la que els antics cbnsols regien el col4egi. Equivocats, 
no pensaven que els temps havien canviat molt i que el gremiaiisme col.legia1 
dels seus soninis estava ja desplapt 

No tots els farmaceutics, perb, pensaven igual. N'hi havia que consideraven 
que I'estahl'ient de la limitació de famacies era perjudicial, malgrat estar ja 
establerta en aiguns ltocs #Europa, tant perquk els farmadutics pensaven que 
els proporcionatia una existencia tranquil.la com per limitar la ilibertat d'establi- 
ment professional, i que, si més no, molt del que es volia resoidre s'acabaria si el 
farmadutic fos un funcionan. 

De totes maneres, les actituds senoses i científiques conduien a que, amb 225 
socis l'any 1895, el col4egi assolís el nomenament de corporació oficial, la qual 
wsa significa que se ti reconeixien determinades caractenstiques professionals, 
perb, cal no confondre's, aixb no significava que fos un Col4egi Oficial de far- 
madutics segons I'autkntic sentit, caricter que nomes tindnen els que reunissin, 

484 
més endavant, als farmaceutics com a co1,Iegiats obligatons. - Aquest mateix any les Iluites comercials entre els propis farmaci?utics ens *' mostren com a Barcelona uns 130 prenen l'acord tkcit de consignar el preu a les 
receptes. La competencia rnés forta en aquest sentit la constituiren uns 16 far- 
mackutics, propietans de les conegudes com a farmacia-droguena i que tenien 
xifres de venda ventablement respectables. 

El penode 1896-1897 no empitjora l'horitzó professional ja que el 25 de 
setembre, per reial decret, es modificava la llei del Timbre que tant havia inquie- 
tat els farmaceutics des de 1892, quedant establerta l'aplicació d'un segell de 10 
centims a I'envhs rnés extem de tots els específics, en el moment de vendre'ls. 
Tamb6, d'altra banda, s'esperava una modificació sobre la vigilancia que Hisenda 
pretenia dels farmac&utics sobre els metges. 

Malgrat considerar la qüestió de la fixaciá del segell en els envasos de medi- 
caments com a antipatica i vexatbria, els temes més exacerbats eren I'intrusisme 
i la col~legiació obligatbna. El 1897 aquest col4egi decidia encaminar-se a la con- 
secució del Col4egi de Farma&utics de Catalunya w m  a obligaton, argumentant 
que quan imperava el caciquisme, i no la justicia, eren necessanes les unions per 
a la defensa dels interessos (33). No obstant akb, aquesta problemhtica mante- 
nia una mica soterrat un aspecte econbmic que també pe rjudicava forqa els far- 

33 - Id.: 65. 
Duran1 aquest any el col.iegi es trarlladava a la Plaqa Reial, núm. 2, i insixia en que el retrat del fa,. 
macbutic AgustíY&iez,gran pemnalitat humana i cientiiica, figurés a lagalena de reeton de la uni- 
versital de Barcelona, tal com awi  es pot veure. 



Ramon Jordi i Gonz&lez 

mackutics: el retad de I'ajuntament en el pagament de la benefickncia (34). 
Per aquesta kpoca es palesa en el col,legi una presa de situació professional 

quelcom diferent, ja que no material ni economica, enfront les especialiiats far- 
mackutiques perquk, malgrat tot, alguns farma&utics del col,legi reconeixien que 
les especialitats farmackutiques significaven un aven$ veritable per a la terapku- 
tica. Una altra cosa era quan els famackutics es queixaven del mercat il4egal que 
girava al seu voltant i pel que podia significar de despersonalització de la seva 
funció per manca d'una actitud autknticament progressista; qüestió aquesta que 
es perllongana durant bona part del segle XX. 

Pel que fa a la col.legiaci6 obligatoria, aquesta sera una important tematica 
durant els dos últims anys del segle XIX. 

Poc temps abans de la promulgaci6 del reial decret de 12 d'abtü de 1898, es 
convocava a Madrid una reunió de sanitaris per a la constitució de la "Junta de 
Defensa de las Clases Médico-farmacéuticas". Poc temps després, 14 dies, a 
Barcelona es convocava una altra reunió -21 farma&utics- per tal de tractar d'a- 
quest reial decret que implantava la col.legiació obligatoria i amb el qual estaven 
en desacord (35). 

La col~legiació obligatbria, ja com a disposició legal, porta alguns maldecaps 
als fannackutics catalans ja que era ben cert que ells estimaven al Col4egi de 485 
Farma&utics de Barcelona i desitjaven que aquest continues funcionant, la qual - 
cosa no era cap mala idea sinó tot al contrari. Com a mal menor, pensaren que XIX 
aquest col4egi quedés inclbs dins del Col.legi Oficial com a assessor, com a cos 
científic. Pero tot aixb no va ser res més que una cosa temporal ja que el col,legi 
va poder seguir mantenint la seva independencia, i aixi també els dos col4egis, 
l'oficial i l'antic, anaren moltes vegades a I'uníson en les actituds preses, ja per 
I'un ja per I'altre, enfront de la problematica professional. 

Entrada en el segie XX 
Entrant en el segle XX, els fama&utics es congratulaven de la bona gestió 

sanitaria portada a cap pel Dr. Angel Pulido al front de la Direcció General de 

34 - Si ienim en compte que. per exemple. la Casa de la Maternitat, ella sola, posava en circulaci6 unes 
41.m receptes I'any. el relard feia anar a peu wix a molls farma~utics i. quan aqiiests s'enhirisma- 
ven i pressionaven, I'ajuntameni pagava tan sols una pan dels delites endarrents. Així veiem que 
auan el 7 de iunv de 1892 comencava a funcionar la beneodncia seeoos unes bases oresentades oel . ' " 
Col.legi de Famac&utics de Barcelona, les despeses municipals en aquest sentii passarcn 
nies PI 18% r 65 OM el IR97 r ~ . .  ~ ~ ~ ~.~ 
La qu~>t i6  ds Id benrítc?nciala h ~ m  i i r t  yu; a Bamlon. tcnti el$ ,rus ~nlcccJrnisddr d i  comen(2- 
mcnt acl xgi: X\  I C O ~  $'e<iabli3 un ;onirol COI lkgial d r i  dc m011 s b m  de 1183 

35 - Si la col Iewai$.i obli~.lhita dztsrm,nair Ir di'saluii6 du ircs col legs erisienl, i "ur. pei 1ani.eirn 
de caricte;voluntariel rebombon oreanitzli no ens ha d'estranvar-aue motivds Q-ue el ministen de 
la Govemació es dirigís a les Rciais Acadbmies deis distnnes eipaniols per tal de coneixer el se" 
pacer 
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Sanitat entre abril de 1901 i novembre de 1902 (36). El mes d'agost de 1902 el 
co1,legi de Barcelona toma a ser capdavanter per la seva actitud presa sobre 
medicaments estrangers i sobre la invasió de productes medicinals preparats per 
comerciants estrangers (37). També es donaven casos de persones sense aptitud 
legal que exercien activitats professionals famackutiques, en contra de la 
Constitució, Uei d'InstrucciÓ Pública, Uei especial de Sanitat, etc. Aquests argu- 
ments donats pels famackutics es veien augmentats en raonar que, malgrat tot, 
i encara que la composició dels medicaments estrangers fos coneguda, estava 
manat per la llei d'Instmcció Pública de Y de setembre de 1857 i per la 
Constitució que els famadutics tituiats a I'estranger calia que revalidessin el seu 
títol a Espanya. Consideraven, a més, que si era admks que hi havia medicaments 
estrangers que podien ser considerats d'utilitat pública per les seves condicions 
especials, n'hi havia d'altres que, sense cap autoritat científica ni valor real, 
només tenien I'enginy del redactat dels seus anuncis per fer caure en les seves 
xanres artificioses als incauts malalts, molt ficils de seduir per les afalagadores 
promeses que se'ls feia d'una rApida curació. 

Contra la facilitat d'introducció de medicaments estrangers, s'assenyaiava 
que no existia cap reciprocitat (38). No entrarem, pero, en aquesta qüestió per- 

486 
que tot i que sembla que les argumentacions eren certes, tambe hem d'admetre 

- tota la picaresca comercial de cada firma estrangera a benefici de la seva econo- 
XIX mia. Existien també altres motius, com i'endegament de deteminades indústnes 

36 - Duiant el temps que el Dr. Pulido va ser director general de Sanitat s'assoliren el punts següents. 
inponants per als famacbutia: 
-El  19 de iuliol de 1901 s'aclarlren les ordinañons de farmacia en alrmns deb seus articles m b  t'en- 

5ai6 m definida p+r ~rpcndrr'lr a d l t r i i  iamactuiic\ 
- El 28 d'ayort ca confirma pcr rcid ofdrr 12 m l c~dr i6  obligii"r%r. 
- Fl iS J L  I(<.IICI dc l%i2 ,.S d~ct:, un2 r i i 3 i  iirJrr ncr tal que lc< ap~itrcaries o'ho~ptlal nd $rnruerrin 

-El  18 de febrer es diaa una reial ordic segons la qual la venda d'aigues mheromedicinals i especi- 
úcs penanyia únicament i exdllsiva als famaeiutics. 
-El  2(1 de maig es declara en ferm la col.legiañ6 obligatbria. 
- L'll d'aaost s'hforma de laeonvenibncia deconservar la wI.legiaiaei6 obligatbria, donan1 mes auto. 
ritat als M~.iegis. i dc revisar els estatuis de eol.legiaci6. 
-El  6 #octubre es dicta una reial ordre apravant la idormaci6 anterior i nomenanl la ponbncid de 
revisi6 dels estatua. 
- El 8 de setembre i els dies segtients, a Girona, prcsidek I'"Asamb1ea Regional de Farmac6uticos 
de Cataluña". 
- El 7 de novernbre s'ordens als gavernadon ñvils que no auloritUo cap pressupost muoicipat que 
no tiogui ets cr$dits necessaris per als serveis benefimanitaris. 
(uegeu: "Bol. Ftw." XXI (1943) 254: 7). 

37 - Aquesis es recolzaven en el decret de 12 d'abril de 1869 que autoritzava la iotioducei6 de media- 
mentr ralPnirr. ftiisnir~ 

ea. ~ u a n t  ek mmedicaments espanyols, aquests tenien les fronleies tancades. 
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farmadutiques estrangeres, a diferencia del nostre país, i el frau duaner dels 
exportadors estrangers fent al.lusi6 a les taxes aranzelaries en envasar els seus 
preparats en laboratons espanyols, que enlloc figuraven, perb mantenint els pro- 
ductes amb els norns estrangers, la qual cosa facilitava la seva comercialització. 

Fannbeies coopeiatives i auxitiars de farmiteia 
A principi de I'any 1905 bi havia establerts a Barcelona 179 farmaceutics, 

perb, si bé s'esperava que n'obrissin 4 mes, en tornar-se a rnoure la qüestió de les 
farmacies cooperatives -a Madnd ja n'hi havia una i es coneixia que a Franca n'hi 
bavia algunes que ja funcionaven des de 1900- apareixia una soterrada inquietud 
que no causana problemes senosos fins molt m6s avancat el segle XX. 

Més mogut va ser I'enfrontament entre els farmackutics i els auxiliars de 
farmacia, els quals I'any 1907 defensaren molt intensament les seves aspiracions 
per a I'obtenció d'un tito1 propi. Col.legis i farmadutics, aixi com els estudiants 
de farmacia, s'enfrontaren al comite de la "Federación de Auxiliares de 
Farmacia" (39) i a Peris Mencheta, diputat que els recolzava pera la creació de 
la carrera d'auxiliar. Peris Mencheta exposava la necessitat que els auxiliars 
obtinguessin una formació professional a to amb el seu paper d'ajudant del far- 
maceutic (40). 

Durant aquest penode de temps, es pot observar que I'exist&ncia de I'altre 487 
col4egi, I'oficial, és languida, minsa i poc brillant, i es pot dir que aquest col4egi XM 
de Farmadutics, el voluntan, és el que recull més intensament les preocupacions 
professionals a tot Catalunya. Així, aquest col,legi es preocupa per I'organització 
d'un Congrés Nacional Farmaceutic; els seus co1.legiats reclamen a l'ajuntament 
que a alguns carrers de la ciutat se'ls posi noms de farmackutics il.lustres; els seus 
associats col4aboren en les revistes professionals farmadutiques cientfiques, tot 
i que algunes són cnticades per expressar-se en catala, malgrat ser reconegut a la 
resta d'Espanya la qualitat deis trebalis publicats, i en una assemblea celebrada 
a Matar6 el 9 de juny de 1907 -segona assemblea farmackutica de la provincia de 
Barcelona- s'acordava aprovar la idea de constituir una societat denominada 
Solidantat Farmadutica Catalana i s'invitava a participar els farmackutics de 
Catalunya a I'Exposició que tindna lloc el mes de maig de 1908, commemorant 
el cinquanta aniversan deis Jocs Florals (41), etc. Tot aixb ens fa veure que I'es- 
mentat col.legi, malgrat la institució del Col.legi Oficial, portava forqa empenta, 
eclipsant I'altre, perque no es pot ignorar que I'activitat professional del far- 
madutic en el seu aspecte comercial estava immersa en un Ambit general d'in- 

Jordi, R.. Cien aiim. op.cir;ld 
La preonipaciá dels hrmaFeutics de iot Espanya era que. a -usa dek plantejaments existenfs en el 
m68 del medieament. I'obtenció $un t<tol pels auniliars podia signilieai que aquests, en aquelles 
localitao on no hi havia fanic ia .  s'esfablisin $una manera m& o menys subrepticia, neant-se un 
alire fronl de compcMncies. 

41 - Jordi, R.,Cien años. op.cit.;77. 
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te obtingut d'una planta de meravelloses propietats. Les analisis fetes pels far- 
maceutics demostraren la citada composició. Perla seva part, analistes de la sani- 
tat estatal i d'aitres van fer 6 analisis diferents, arribant-se a la conclusió que els 
fannadutics -els primers en detectar I'estafa- tenien raó. Les amenaces de mort 
rebudes per un dels farmaceutics barcelonins que va intervenir en i'analisi pri- 
mera akecaren una polseguera que va repercutir a tota Espanya (43), escalfant 
I'ambient per enfrentar-se a les cooperatives obreres que desitjaven ser incloses 
entre les societats autoritzades per tenir farmacia en benefici dels seus afiliats, 
segons acord pres en 1"'Asamblea Nacional de Cooperativas" celebrada el 1908 
(44). 

El "Sindicato Fannacéntieo Español". Una petita guerra Ovü entre fannaceutics 
Malgrat tot, si bé el Col.legi de Farmaceutics de Barcelona eclipsava amb les 

seves actituds al Col.legi Oficial -I'any 1911 es parla de la conveniencia de revi- 
talitzar-lo, la qual cosa ens confirma aquest criteri- la qüestió de la benefidncia 
motivaria uns aconteixements greus peral Col4egi de Fannadutics de Barcelona 
quan uns farma&utics barcelonins cohstituiien el "Sindicato Farmacéutico 
Español" i, a I'esquena del col.legi de Fannaceutics, mantingueren converses 
amb i'ajuntament de Barcelona per tal de subministrar en exclusiva els medica- 
ments de la beneficencia, en condicions altament competitives. Aquest fet con- 489 - 
duí a que, en assemblea general, valorant el pejudici que tal monopoli podia si& XD( 
nificar per als altres farmaceutics de la província i tambk per la violació que a k b  
significava dels estatuts col~legials, els integrants del sindical fossin expulsats del 
col4egi (45). 

- 
43 - Ioidi. R.. Cien años onciti 79 ~ ~~ , , ~ .r.. ~.., . 
M - Era admhs, pero, per les woperaiives. que el front d'aquestes farmacia hi hagues un farmadulie 

responsable. En les actituds preses respecte a aquesta qUesli6 el col.legi de Barcelona era dels ~ a p -  
davanters en la iluita mantinguda. amb el recolzament d'altres col.legis, entre elh el de Girona. 
Si a primersde desembrede 1913s'endegava novament la qUesti6 de Les famaciescDoperativesquan 
a Barcelona se celebrava el Ir Congres Nacional de Cooperatives, el cenes que a mitjan 1914 -do- 
anvsdesor4sd'haver-se wrnencat a traclar d'aauesta aUestid- SánchezGuena órmava una ardre oer , . . . 
la oual no s'accedia a les nretcnsions de les Mutuatilair Obreres ~- ~ . ~ ~~ 

Malgial r.1 que ~ b a n i  hcm rrmenlat. una uioprrsii\a obrera, "la V~nguaidia Obicra' , hawa aluddi 
n IaSorieiat Coopiraiibd di: FarmiciesPopulars. 6c B~rrelona.aadquinr una farmAnaa Hona.qui. 
junlamcnt amb ier adquirides a Sane i al Poble No", tamb6 de Barcelona, constituiren una pro- 
blemhtica seriosa, ja que amb tres famhcies d'aquest tipus establenes a Barrelona s'assentava un 
peritl6s precedeni ja que aquesles farmkcies eren propietat dels cooperativistes mitjan@nt litols de 
5.25 a 50 pies. 

45 - És imwnaot ressenvar aue. tan1 oer oan dels wl~leeiats aue moeueren La <tilesti6 de t'exouisi6 com . . .  . . v .  u 

oer Dan dels ernulsats. oodem redslrar farmadutics d'autbnlic arestiei eientific. DrOfessionalment . . 7 ., 0 . " . ~~ 

parlanl La icpeirusit6 pradurda no i d  x r  inicament en CI wmp farmadutic € 5  vr.nlilarcn u n s  IIi- 

gami amb una racirtal, "La Prrri,$6n hl2dtw Eip~ñala". a 13 que I'AradCmla dr Cihnori Mtdiquo 
de Calalunya quatificave dinrnoralidad pmtesionai" ja que era una societat wnstituida per metges 
i farmaduties que repanien un percentatge entre els metges prcscripton dels di@ medicaments. o 
sigui, un anlecedcnt dcl que actualment es coneix en I'argot professional wm a "tarugo", i que es 
muna segons un madel existen1 a FranQa. 
(vegeu: Iordi. R., Cien años. op.ci1.; 82). 
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La qüestió dura fins l'any 1911, liquidant-se totalment pel mes de mar$ de 
1913. No ens ha d'estranyar, per tant, que enfront de tanta immoralitat pesant 
sobre el medicament el ministre de la Governació, Merino, farmaceutic, a mitjan 
1910 recomanés als col.legis la creació de tribunals d'honor. 

Una "menjadora" inventada pels radieals 
A finals de 1912 la política municipal ens mostra com les Uuites entre regio- 

nalistes i radicals tambe podien repercutir dins la farmacia ja que els radicals 
inventaren el carrec de "tarifador de recetas médicas", amb un sou de 50 duros 
mensuals, encaminat a asegurar "el comedero" a algun adlater, després d'haver 
despreciat les condicions que el col4egi havia ofert a I'ajuntament per snbminis- 
trar a la benefidncia de manera favorable per al municipi. L'acció portada pel 
regidor Rius i Rius, que acusava de manera difamatbria al col4egi, va aconseguir 
que aquest s'enfunsrn6s i, enfront dels raonament amb els que volia justificar la 
creació del "tariladnr": que les tanfes de beneficencia eren mis costoses que les 
aitres, que el col4egi es repartia beneficis, que els seus directius feien viatges de 
iuxe a Madrid, etc., argument6s el col4egi que, entre altres qüestions, d'haver-se 
acceptat la proposta feta pel coblegi l'any 1907, I'ajuntament s'hauna estalviat 
100.000 ptes. i que en aquel1 moment l'ajuntament en devia 300.W als far- 

490 madutics (46). - 
m Seqüeles de la Ia guerra europea 

L'esclat de la guerra mundial va ser motiu de molts abusos per part de sub- 
ministradors de substancies medicinals per la manca de subministres motivada 
per la guerra, i únicament un d'ells, el Dr. Andreu, va mantenir el preus sense 
especular. Els inconvenients denvats de la manca de productes basiw i de les 
especulacions del mercat conduiren a que els dos wl4egis -1'oficial i el local- es 
diigissin a la "Junta Nacional de Iniciativas Juan de la Cierva" raonant molts 
dels inconvenients que existien i que es podrien solucionar, si més no en part, 
resultant molt instmctiu veure com eis farmadutics veien I'inconvenient de les 
marques registrades, el desinteres cienüfic de caue nacional, les contradiccions 
existents per I'incompliment de les lleis i convenis internacionals i les respectives 
tolerancies, la manca de reciprocitat comercial amb paysos estrangers, etc. (47). 

Ja hem fet esment que quan el Col.legi Oficial prenia alguna iniciativa -mal- 
grat la seva poca vida- el Col4egi Local el recolzava. Aquest recolzament es feia 
exteusiu a la "Uni6n Farmacéutica Nacional", o U.F.N., que s'bavia crea1 l'any 
1913. No ens ha d'estranyar, pero, que en el nord d'Espanya s'intentés formar un 
sindicat de farmac&utics elaboradors d'especialitats farmaceutiques perque es 
reglamentés el preu de venda de les especialitats i a mes perque s'apliqués a les 
especialitats una etiqueta, avalada per la U.F.N., que servís de garantia als medi- 

46 - Jordi, R., Cien afios. op.cit.; 89 
47 - Id.;93-94. 
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caments que, amb autontzació de la U.F.N., es venien a les farmacies (48). Aixb 
no ens ha de sosprendre. Es viu un temps en que pel mercat pul4ulen pastiiles de 
santonina, sense santonina; pastilles de sublimat, sense sublimat; aigües 
destil4ades de productes vegetals actius, sense productes actius, etc. El projecte 
va ser acceptat, pero un gmp de fabricants d'especialitats de Madrid IlenqA un 
manifest per tota Espanya i el projecta s'esbotd 

No se'n Uiuraren tampoc aiguns farmadutics maigrat les advertencies que 
feia el col4egi sobre la mala qualitat de productes que venien (49). 

Deñnitiva eol.legiaeió obligat6ria i eobrament de receptes de beneWncia 
Per aquesta epoca es comenca a albirar una separació entre els farmaceutics 

productors d'especialitats farmac&utiques. Aixb portana a noves pressions per 
assolir uns col.legis oficials realment eficaps, aconseguint que el 23 d'octubre de 
1916 el rei Alfons XIII establís -aauesta veeada la cosa ia era definitiva- els - 
col4egis oficials obligatons amb carkcter provincial. 

Tamb6 I'alegria dels farmadutics barcelonins deuna ser gran quan cobraven . . 
dos dels dotze &mestres endarsents de la beneficencia, per un import de 72.000 
ptes., perb deurien ensopir-se pel desagradable que era que I'ajuntament barce- 
loní comuniqu6s al col4egi que des del dia 21 de novembre de 1916 impedís el 
despatx de receptes a qui no fos digne de fer-ho. 491 - 

Pocs dies desprks es cobrarien 41.000 ptes. mes de la beneficencia i se'n con- MX 
firmaven unes 150.000 mks pel pressupost municipal de 1917. Totes aquestes 
xifres ens fan entendre forca be? el que significava, com abans hem dit, el despatx 
d'aquestes receptes; justificant-se que des de I'abnl del any 1917 s'establís I'obli- 
gatonetat de portar les farmacies un llibre receptan exclusiu per al registre de 
receptes despatxades amb d n e c  a la benefidncia (SO), la qual cosa segurament 
ajudana al col4egi de Farmaceutics a denunciar anomalies en el seivei provoca- 
des pels negocis bruts dels qui mercadejaven amb les receptes, comprant-les en 
els dispensaris, canviant-les per altres productes, etc. (51). 

Regiamentaeió d'estupefaenk i consolidació de I'especialitat farmae&utica 
Un pas importantes d6na quan el 31 de juiiol de 1918 es coneix el reglament 

pera la comerciaiització i despatx de substancies tbxiques, especialment les d'ac- 

48. Recordem que i'aoy 18% .33 anys abans- el cot,legi bareloni traeti d'aquest distintiu amb faracter 
extensible a Calalunva. comencan1 oer Barcelona. . . 

49- L'any 1916 s'havien detecta1 irregularltam en el servei dc beneficA"fen0a. la quaf a s a  obligava al 
wI.legi adirigirse a ells dientque. cas de serexpulientals,eleol~legi no estarla al seu mslatsidque, 
al contrari, procuraria que sobre elts recaiguessin les oponunes respomabitilafs. Actitud altament 
*ti-. 

50 - lord¡, R.. Cien aaos. op.ei(.; 97 i 99. 
51 . Similament. molts anvs desores de I'eslabliment del "Sehura Oblieatorlo de Eofemedad. desores . . 

de la guirra civll dri 36. alguna I m n a d ~ i i a .  ponant 6 Irrmc prdciiq~cr camrrri3lr \sr&on)o,~. 4 

de,honcsier. s'snnquarcn amh cl mcrcadeix dc r~wptc>u6rialr. 1s qu31 co~a porld a l'i~uhlimcnt dr 
I'siiu*i I ~ U E I  reguiador que h el que avdi  5'adhcrz.x a la rewpir zn cl momcm de ser dapcnrsda 
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ció narcbtica, antitkrmica i auestksica, conszqüent a les reunions celebradu a La 
Haya els anys 1911-1912 i que motivaren la snbscripció de wnvenis internacio- 
n a l ~  pels diferents paisos. Aixb va posar una mica d'ordre al consum, especial- 
ment de drogues, consum que obligava a la intervenció de la policia governativa 
en contra dels qui traficaven en cases de prostitució, cafks, bars, etc., tal com 
assenyalava una circular de 27 de febrer de 1918 que, al mateix temps, encoma- 
nava els sotsdelegats de farmacia que, havent de comptir-se el que estava orde- 
nat, no es venguessin sense recepta escrita i signada per metge (52) els esmentats 
medicaments. 

També per aqnesta epoca el concepte sobre l'especialitat farmackutica havia 
evolucionat bastant i l'actitud de molts farmacentics vers aquest tipus de presen- 
tació dels medicaments no era l'actitud recalcitrant de final del segle anterior i 
principi del XX. És cert que, pel que fa a I'elaboració d'específin, el farmadutic 
espanyol no es regia per I'ampiitud d'horitzons científics i comercials que existien 
en altres iudrets $Europa. El seu pnnt de vista era diferent ja que el criteri d'al- 
guns, que creiem forca nombrosos, era que una actitud contraria a la venda d'es- 
peciatitats farmackutiques en les farmacies era contraria al propi fannadutic ja 
que I'elaboració de les especialitats proporcionava uns ingressos suplementaris 
pera la farmacia, atesa la minsa rendabiitat de moltes d'elles. No ens ha d'es- 
tranyar, dona, que en moltes farmacies el farmadutic envasés fórmules corrents 
i d'una efidcia acceptable ja que eren fórmules magistral5 fetes en serie, per tal 
que els malalts anessin a les seves farmacies a cercar una determinada composi- 
ció útil per resoldre malestars passatgers. Xarops per la tos, depuratins, poma- 
des, etc. d'ús corrent en la terapkutica de l'kpoca ompiien molts dels prestatges 
de les farmkcies, algunes de les quals, amb una visió més comercial, evoluciona- 
nen grhcies a peiits laboratoris ben muntats que els permetria subministrar espe- 
ciaiitats a altres farmkcies. 

Aquesta trajectbria seguida no resultana massa útil ja que si per una banda 
permetia la coexistkncia de petits i mitjans laboratoris regits per farma&utia 
amb més o menys ambició comercial, I'empenta donada per la introducció de 
medicaments i especialitats farmadutiques fabricades a I'estranger és palesa. 

Entorn fannaeiutie i entrada a la Dietadura de Primo de Rivera 
Des d'aquesta epoca, sense deixar de banda els problemes que s'anaven eter- 

nitzant, l'eix de I'atenció farmackutica giraria sobre el Sindicat de Farmadutia 
de Barcelona, sindicalisme del que després tractarem. No obstant aixb, podem 
assenyalar que durant el període 1919-1920 les pretensions d'un súbdit alemany 
i d'un súbdit italia per exercir de fannackutics a Espanya, la petició dels produc- 
tors estrangers d'especialitats farmackutiques per tal que s'abolissin determinats 
articles del reglament sobre preparació i venda d'especialitats farma&utiques, 

52 - lord¡, R., Cien anos. op,d.; 101 i 102. 
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I'actitud del Dr. Andreu dipositant la f ianp per als farmackutics del Sindicat, i, 
sobre tot, la gran empenta donada al Montepius Dr. Andreu nascut dins del 
mateix col.legi, ens mostra un entorn que manté viva I'atenció del farmaceutic. 
Pero, a més a més, certs vents polítics mogueren al col4egi: I'adhesió a les deno- 
minades forces vives barceloniues que homenatjaren el governador civil, 
Martínez Anido; la creació de la beca "Marqués de Carulla, Fundación Martinez 
Anido" i la preocupació perquk alguns farmadutics no havien acceptat el tanca- 
ment dominical, la qual cosa es produina ja el f922 de manera definitiva. 

D'altra banda, si hi havia farma&utics que contrastaven la qualitat dels medi- 
caments que es consumien a les seves farmacies, en altres casos aixb no es feia. 
Kit, una partida de tafeth anglks que no estava en bones condicions porta mal- 
decap a alguns farmact?utics per haver-ho wmprat a persones d'escassa solvkncia 
comercial; maigrat que en altres ocasions es detectava, mitjanqant analisi, la mala 
qualitat de cocaines que comen pel mercat. 

És bo saber que el Col.legi de Farmadutics de Tarragona aplicava un segell 
en els medicaments, com a qüestió d'ordre intern, per tal d'assotir fons pel 
col.legi. També I'any 1922 es tenien a Barcelona les primeres converses per a la 
constitució d'un Museu de Farmacia, que més tard, I'any 1929, es convertina en 
quelcom de menys ambiciós: la Farmacia-Museu del Poble Espanyol. 493 

Cany 1922, des d'una 6ptica econbmica, no va resultar massa dolent. - 
Cajuutament pagava 9 trimestres endarrerits de la benefidncia (53). 

XIX 

Malgrat tot, hem de tenir en compte que a les reunions que es mantenien en 
el col4egi i'assistkncia no era massa nombrosa. Així, en un estudi reaiitzat durant 
el penode 1898-1938, el nombre mkim de col4egiats assistents es registra I'any 
1919 amb uns41, oscil4ant les xifres durant el període assenyalat entre els 15 i els 
30, aproximadament (54). 

Implantada la Dictadura I'any 1923, no es troben massa noticies, perb sí 
algun detall, per exemple, que els representants del col4egi no assistiren al 
Congrés de Metges de la Llengua Catalana, celebrat a Lleida, per manca "de 
temps". 

5.3. Primer trimeslre del 19Zl 4B630.65 pfes 
Ouan " " " 47.975.40 " 
kmer " " 1921: 31.~;40 " 
Segon " " " : 33.442.50 " 
Tercer " " " : 36.515,15 " 
Quan " '' '' : 41.563,45 " 
Primer " " 19E 45.238U) " 

~.~~~~ ~~ ~ .~ ~ 

Totsl . . . . . . . . . . . . . . . . 356.9%,40 ptes. 
54 . Sobre aquesta qUmti6 de I'assisl&nda a les assemblees 4s interessant veure: JorUi, R., Necesidad de 

replanteamientos socio-econ6miws y politiws para e! wnocimienlo de la Historia de la Farmacia 
durante el siglo XT. "Buill.lnf.Cire.Fta." X (1Yl8) 99,39:51. 
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Perb, el que més preocuparia aleshores sena el queja s'havia apuntat l'any 
1920, o sigui, el reglament d'especialitats farma&utiques i I'úicrement d'especia- 
litats, que ambaria al z h i t  Yany 1924 amb l'article 13 de I'esmentat reglament 
que donava facultats als droguers pera la venda d'especialitats farma&utiques. 
1, per si aixb fos poc, la qüestió de les farmacies municipals es tornava a revisco- 
lar. Un fet evident, perb, són les vincutacions existents entre el Col4egi Local, la 
prestació de serveis farmaceutics a la beneficencia i el Montepius Dr. Andreu 
(SS), la qual cosa fa que en moltes ocasions sigui difícil desglosar el conjunt de 
la vida d'aquest col4egi. 1 si fins I'aoy 1926 no s'aprecien actituds polítiques 
col4ectives, es pot dir que a partir de 1929 la politització col.legialés un fet afa- 
vorit perla Dictadura. 

Quan a principi de I'any 1929 un grup de col4egiats inicia les gestions per tal 
que al col4egi se ti concedis el tito1 de Reial, i quan en data posterior, en el mes 
de juliol, era nomenat president d'honor del col4egi el governador civil, Joaquim 
Milans del Bosch, la tínia més liberal registrada en el wmenpment d'aquest 
col-legi es trencava sense cap daltabaix. I és significatiu veure com dins del 
col.legi hi ha una corrent encaminada a expulsar del matek a dos farmaceutics: a 
Puigpiqué, "per repubtiea", i a Vilaseca, "per separatista" (56). 

494 Durant el període 1928-1931 l'ambient farma&utic porta bastant carrega 
- política. Durant la Dictadura de Primo de Rivera són abundants els contactes m amb les autoritats, en especial el general Martínez Anido i Milans del Bosch, i el 

Col4egi Oficial nomena Martínez Anido president d'bonor. 
Les peticions d'indult, els desitjos d'assolir una Academia de Farmacia cata- 

lana, la reconsideració d'acords presos durant I'kpoca de la Dictadura, els senti- 
ments regionalistes, ja després de la proclamació de la República I'any 1931, ens 
mostren un coi.legi desusadament polititzat, que en res perjudicara perque, mal- 
grat tot, existeix una apreciable tolerancia, ja que, en el fons, tots pfegats se sen- 
ten, més que polítics, farma&utics amb una probtemhtica comú que els uneix, 
salvant alguna excepció. 

Canvi de denomioació: Molt U.lustre i Reial Cot.legi de F ~ e ~ ~ t i ~ s  de 
Barcelona 

L'any 1929 ve marcat per una febre d'homenatges, perb tenim la impressió 
que en aquests homenatges es transparenten, igual que en els de final del segle 
passat, testimonis d'agraiment més que d'oportunisme (57). 

55 - fordi, R., Historia del MoniepíoFamscéutiw Dr Andreu. (La Bisbal, 1972) 55 pp. i tambt: Jordi, 
R., Recuerdos para un Montepio. "Bui1l.lntCirc.Flca." XII (1980) 130,75:82 - 131,4954 - 132,40:43 
i 133.75:M. 

56 - El bon 5indcndel prr\idrnl Varalru 1 de Nibol. ncyuni-ic s Ici-hu poiwr rnryu* wmunomdos'.@ 
ci,, pmla ~ n : ,  i n i a  crp cm bufd>en cli vciii?. .<ni c. nidisiii prrsijeniel qui diuqui .  rll. hauria 1,"- 

gut remordhents de conrci&ncia d'baver Iimat ia delaeió. 
57 - lordi,R., Cien años. aprit.; 113-116. 
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Pel que fa a l'economia col.legia1, si l'any 1898 s'havia tancat amb un deficit 
de 3.000 ptes., els alts i baixos eren constants, la qual cosa no impedia que des de 
1901 fins a 1906, l'ara ja conegut com Col.legi Antic avanqés quantitats al Col.legi 
Oficial (58). Lasituació, perb, esregularia al llarg dels anys. Aiíveiem com I'any 
1927 el dkficit col~legial s'havia acabat i el 1928 es considerava que el seu estat 
econbmic era bo, any aquest últim que, en morir el Dr. Salvador Andreu, el 
col4egi es posava de do1 ja que el Dr. Andreu va ser el gran afavoridor del col.legi 
i de la professió a Catalunya, sent exce1,lentment mirat per tota I'Espanya far- 
madutica. El 14 de marc de 1929, el Dr. Andreu no ho veuria, era concedit el 
títol de Reial al Col4egi de Farmadutics de Barcelona, títol que es podia ante- 
posar al queja tenia de Molt II.lustre, fruit de les gestions fetes pels farmaceutics 
de sentiments monarquics. 

El col.legi supera la guerra eini de 1936 cnm a Montepius 
Uany 1931 comenca amb una empenta nova, h i t  de la inquietud d'una 

minoria, ja que minoria eren els 9 farmackutics que es reunien el dia 29 de gener, 
proposant el farmadutic Agell la creació d'una Academia de Farmacia d'imbit 
catala, actitud anticentralista. Existeix el desig de la creació d'un laboratori 
col.legial, es vol integrar els estudiants de farmacia en les tasques col~lectives i 
s'aprecia un sentit més universal farmadutic que no pas el que durant els últims 3 
temps s'havia observat. El localisme i el desig d'emular al Coldegi de XIX 
Farmac&utics de Madrid és evident, pera l'expressib "fer feina" 6s un eslbgan 
aprofitable per als farmac6utics barcelonins. 

El període de la guerra civil del 36, atesa la vinculació del Montepius amb el 
Col.legi Local, o Antic, o "Real y Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de 
Barcelona", afecta també forca a I'esmentada associacid professional. 

El 30 de novembre del 36 s'inventariaven els béns del col.legi. L'actiu pujava 
a més de 500.000 ptes. i el passiu a més de 300.000 ptes. 

La guerra no motiva la desaparició del Montepius perb sí que podem dir que 
el col.legi passa per moments dolents per l'actitud de les sindicals dels auxiliars 
de farmacia, perb, no obstant aixb, la seva existencia estava present en la ideolo- 
gia predominant per assolir uns nous esquemes polítics de la farmacia a 
Catalunya, sense que perdés el seu caracter patrimonial. El 5 d'octubre, el 
col.legi era intervingut, igual que totes les altres associacions farmac&utiques. 
Cany 1937 el col4egi ja devia unes 30.000 ptes., perb el mes d'agost del mateix 
any passava a dependre de la Direcció General de Sanitat, i 6s cert que per tots 
els mitjans es procura afrontar les obligacions concretes amb els beneficiaris dels 
farmadutics que havien estat socis i havien mort. 

La postguerra porta com a conseqüencia que I'esmentat col4egi, ja sense les 
seves característiques d'associació col,legial, continués com a montepius. 



6 s  curi6s que, bavent-se dissolt pels nous govemants del país les associacions 
farmackutiques existents a Catalunya, el Col.legi Local, pel fet d'incloure en el 
seu si el Montepius Dr. Andreu, se'n Uiurés. També creiem que passana per alt 
als ocupants de la zona republicana vencuda I'existkncia d'un col,legi com a tal. 
Tampoc servitia de massa que els homes que en els ÚItims anys el mogueren fos- 
sin dretans i monarquics. Pero, a la nostra manera d'entendre, el que pesa va ser, 
en primer Iloc, I'existkncia d'un Col.legi Oficial de Fanadut ics  de Catalunya 
ripidament dissolt; les infiukncies de la famllia Andreu, influkncies que s'baunen 
d'esbrinar ja que fins el present desconeixem l'existkncia de documents que ens 
poguessin aclarir aquest punt; les obligacions concretes amb els beneficiaris del 
Montepius i tambe el sentit col4ectiu de responsabiitat que va permetre a la 
major part dels seus componenís superar les ideologies polííiques amb una apre- 
ciable bonestedat. 

De totes maneres, el col.iegi desapareixeria i sena substituit pel Montepius 
Dr. Andreu, que encara existeix i de manera iioreixent i solida, pero t'establi- 
ment del Col4egi Oficial de Farmadutics de postguerra acaba amb una respec- 
tada i prestigiosa instituci6 barcelonina. 

Tanmateix, podem di que el paper jugat per aquest col,legi va ser molt 
important. A la seva seriositat s'bi sumi l'empenta i la lluita per mantenir els far- 

496 madutics catalans, no tan sols barcelonins, com a capdavanters en moltes de les - 
m reivindicacions i de la defensa dels interessos comuns sense claudicar. Acaba amb 

eU la guerra civil. Res m&. 
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E 1 mes de novembre de 1895 s'inaugura el Col4egi de Famadutics de 
Gracia, una altra associació farmaceutica que va conviure en excel4ents 

relacions amb el col.legi de Barcelona. Aquest col.legi va reunir els 20 famaceu- 
tics de Gracia. 

Només tenim una notícia d'aquest col.legi que comspon a un document, 
datat el 12 d'octubre de 1903. Aquest diu que a t b  que a Gracia s'bavien establert 
nous professors de farmacia, posats d'acord els antics i els nous, es decidien les 
bases següents: 

- Respectar els preus marcats a les receptes. 
- No deixar públicament malament a cap altre farmadutic, cas de no coinci- 

dir els preus. 
-Consignar el preu d'nna recepta, en cas que ho demanés el client, evaluant- 

la en centims de pesseta. 
- S'establia com a valor mínim el de vint-i-cinc ckntims de pesseta. 
- Cas d'haver-se de repetir una fórmula feta per una altra farmacia, tassada 

amb un preu exageradament baix, el benefici de la qual fos de menys de 0,25 cts. 
tenint en compte els preus del mercat, el farmadutic se'n quedaria copia per pas- 
sar-la al sfndic Ir. 

-Aquest, junt amb el síndic 2n, els classificadors del gremi i amb el president, 
constituirien una junta permanent ííscalitzadora, encarregada de resoldre les 499 
diferencies entre els famackutics per incompliment d'aquestes bases. XX 

-Aquesta junta tenia facultat d'establir sancions (1). 

1 - 12 octubre 1905. Colegia de Famac6utiws de la ervilla de Gracia. 3 1s. manuse"U. 



MANCOMUNITAT 
FARMACEUTICA 

CATALANO-BALEAR 



E 1 dia 12 de julio1 de 1919 es constituia la Mancomunitat Farmadutica 
Catalano-Balear (1). El seu objectiu era coordinar els esforqos i iniciatives 

dels Col4egis Oficials de Farmadutics de les provincies de Barcelona, Girona, 
Tarragona i Balears (2). 

D'origen asbtic. els seus resultats no serien massa sienificatius. La seva idea . . " 
era assolir una unió per tal de refor~ar la lluita en defensa dels interessos wl4ec- 
tius dels farmadutics. Els seus directius estaven convenquts que els col.legis ofi- 
cials eren ineficaces. 

La Mancomunitat no va ser una associació encaminada a enfrontar-se als 
col.legis sin6 al contrari i, al mateix temps, va actuar intentant coordinar amb els 
sindicats farmac&utics. 

Com a fet positiu cal dir que la Mancomunitat va mantenir una publicació (3) 
que va servir com brgan d'informació per als wl.tegis mancomunats. 

Prkcticament, es pot dir que des de I'any 1922 aquesta associació comen@ la 
davallada, cosa que no ens ha d'estranyar ja que I'any 1919 el Sidicat de 
Farmackutics de Barcelona seria el capdavanter en les lluites farmac&utiques (4). 

- 
1 - Oficialment es creava el 5.8.1919. 
2 - Lleida hi ineressava I'anv 1921 u ~ ~ , ~ - ~  
1 - Aquc,i Builleii iingC d i \ c n a  nomr de julio1 1919 a dexmbri 1923 "Mancomunilal Famac&utica 

Calaldno-Balear" Dr. g:ner I9?b a p n y  dzf msliix an) "Buici8n de 12 Slancomunldad Farm~dut#r> 
Cdlnl~nu-Bdlr.ar' 1 dc juliol IY2h 4 d-rcmbw 19% ' F m u c i ~  Bulelin dr lar Caicg,o; O1 cialsr <1< 
Farmadutim de la le& región de Cataluna y Baleares". 

4 - Pera m& noticies sobre la Mancomunitat, vegeu: lordi, R.. Cien años. op.cit., 268-275. 
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DE BARCELONA 
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E 1 dubte, la desonentació i el malestar registra1 entre els fannadutics de 
Barcelona durant els anys 1918 i 1919 i, sobre tot, I'empitjorament del 

panorama polític i social, sumat al disgust produit per no aconseguir els col,legis 
les Eacultats coercitives que tant perseguien, també motiva la dimissi6 de la junta 
de govern del Col.legi Oficial, conduint a la constitució del Sindicat de 
Fannadutics de Barcelona, sindicat que sena molt afavorit tant en ideologia 
com en préstecs ewnbmics pels dos wl4egis de Barcelona, I'Oficial i el Local o 
Antic (1). 

Sense treure-li la importancia decisiva que va tenir per precipitar la formació 
del Sindicat el malestar produit pels augments en els iloguers, en el preu de les 
drogues i en els aliments i, sobre tot, la imposició de la jornada mercantil i les rei- 
vindicacions dels prhctics de farmacia, la posterior evolució del Sindicat de 
Fannackutics de Barcelona va estar molt condicionada per I'actitud adoptada per 
alguns farmackutics de caracter molt independent, arribant-se a situacions críti- 
ques d'índole purament personalista. 

El moviment farmadutic sindicalista fou rnajorment el resultat de la ino- 
perancia de I'Administració per resoldre alguns dels tants problemes que tenien 
plantejats els farmaceutics espanyols, perb també pe rqd  havia arribat a l'anim 
de la majoria d'ells la poca eficacia dels col.legis oficials, en els que s'havien dipo- 
sitat grans esperances, i perque d'ells s'esperava més del que podien donar. A tot 507 
aiub s'hi sumava la propia inseguretat professional i la crisi que es venia acusant, X X ~ I  
amb alts i baixos, des de feia molts anys després de la ruptura de I'estructura 
col4egial gremial. 

No ens ha d'estranyar que el Uarg ressentiment que es venia incuban1 mogués 
a alguns farmaceutics catalans a iniciar un moviment que desemboca en la 
implantació d'una veritable dictadura farmadutica que va assolir una duresa 
inusitada a tot el país i va actuar arnb una violencia quasi límit contra els qui, dins 
del propi sector professional, s'hi oposaren (2). 

Un entorn afsvoridor de ia violencia 
Evidentment, I'actitud del Sindicat de Farma&utics de Barcelona, amb el seu 

seguit de violkncies morals, coaccions i manca de mesura i de prudencia, va 
escriure una de les pagines més negres i vergonyoses de la histbria de la farma- 
cia espanyola, sense exculpara l'Administraci6 que, amb la seva inhibició, la seva 

1 - Aques! Sindica! no ha de canfondre's amb el posterior Sindical de Fannac&uiics do Calalunya, de 
eake molf difereni. 

2 - La jusiifteacib que es dona a les aduacions del Sindical, desd'una 6ptica imparcial, nova poder arr-  
bar mai a dissimular aue el "leii motiv" era assalir unes avantalees econbmi~uesoue havien de mas- . . 
liar-\r. ~n .'csisblimcni d'uner lanlr< minlmer en canlrapo,ici6 d'unci i ~ r , l e i  rnamss oficial>. dci 
rsnl-ac de handa altii. tmpananlr conrzdcraoons rom erzn I ' f i~ra  en cl romplimsni dc ir ir%* pro- 
Iclsmndl o Ir possihlc inipmlcib d'un~s  8dei.r encarnin~dci * nour planiejrmcnIs pro~crrionrl\ mér a 
to amb els coneixernents ibcnia del fama&ullc, per inlentar sorlir del marasme en el que eslava 
submerpjl. 
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tradicional abúlia i la seva escassetat de mires enfront la salut pública, dona preu 
a les cireumstancies afavoridores dels fets produits. 

Cany 1919 a Barcelona va ser un any agitat i la creació del sindicat es pro- 
dniria quan a la ciutat comtal es wnstituia, a I'Ateneu Racionalista de Sants, els 
dies 28,29 i 30 de juny i Ir de juliol, el Sindicat Úaic de Trebailadors i quan, pel 
mes de desembre del mateix any, a l'Ateneu Legitimista de Barcelona, el requete 
Ramon Sales fundava el Sindicat Lliure, al qual el 1920 s'hi acolliren g ~ p s  de 
pistolers de dretes, iniciant-se el terrorisme patronal (3). 

El mes de setembre de 1919 els col.legis d'lüacant i de Sevilla elevaven 
recurs a les juntes de reformes socials per a l'aboiició de la jornada de 8 hores. 
També el col4egi de Barcelona ho feia el dia 22 del mateix mes, demanant que es 
declarés a les oficines de farmacia exemptes de L'aplicació del decret del 3 d'abril 
de 1919, ja que aquest wmprenia indústries i wmercos (4). Analoga actitud 
adoptarien e1 wl4egi de Girona, la Societat Cooperativa, el Centre Farmadutic 
Nacional, etc. (5). 

Per reial ordre, a la "Gaceta" del 16 de gener de 1920, entre altres coses es 
declarava exempt del rkgim de la jornada de 8 hores el servei dels auxiliars de 
farmacia, creant-se amb aixo una certa confusió (6). 

El 6 de gener de 1921 una reial ordre del ministeri del Treball resolia la qües- 
508 ti6 a sol.licitud del Col4egi Oficial de Farmacentics de Madrid, conforme ets 
XXlI acords presos per aquest co1,legi el 15 d'abril de 1920, i de la "Unión 

Farmacéutica Nacional" (7). 
A la 11 assemblea de la U.F.N. que tingué lloc a Valkncia del 10 al 13 d'octu- 

bre de 1919, en mig de I'efervesckncia existent en aquella capital (8) els delegats 
barcelonins, a part de comprovar una excitació semblant en l'ambient farmadu- 
tic per I'actitud passiva de les autoritats davant les reivindicacions dels far- 
mac&ntics i els problemes que aqnests tenien plantejats, comptovaven que el 
mateix que s'havia pensat a Barcelona sobre la convenikncia de la creació d'un 
sindicat farmadutic actiu, també altres col.legis ho havien pensat i posat en prac- 
tica. A Valencia, els estaments sanitaris -metges, farmackuties, veterinaris, 
odontblegs, etc.- s'havien fusionat sindicalment wnstituint la "Unión Sanitaria 
Valenciana". Aquest fet feia que els assembleistes wnsideressin la convenikncia 
-compartida pels fannackutics espanyois- de la creació de sindicats farmadutics 
en lotes les regions espanyoles, apuntant-se a una posterior Federació Nacional 

3 - Balcells. A,, El sindicalisme a Barcelona. (Barcelona, 1965) 177 pp; 127. 
4 -  "Bo1.M.EC.B." I(1919) 3; 15-17. 
5- Id.;8.11. 
6 - Id. 11 (1920) t 11. 
7 - "El Resl. FIm.« LXXXVI 11921) 15: 40 i "Boi.M.EC.B." 111 (19i1) 26: 174-179. . . 
U - ü'ociubre d dr,crnbie d i  1'919 a Val&nii:i. \irui i C.irfcIl6dr. 11 Piana I Igtiaeio w c i a l i  Ic. sdguri 

turcn nornbr<.xr Psl dr.ii'rnbre Ianyur' il<x \'rlrtiria r l  Ciii><iC\ ~i,n\ciiuiiil Jc ir Canledcracia 
R r ~ i o i a i  Jc, 1 l i ~ ~ n l . . J r r n l a ~  I r C  N T. t r a  r curnco(arn:nid'aquc,l aiiy quc A 1Ilr;cl~na r r  rcyi.- 

trava la vaga de "La Canadiense", tal vegada la m& unpnnanl de m1 el segle 
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de Smdicats, sindicats que actuaneu dins de la llei o al seu marge (9) i assolirien 
el poder ambicionat per donar-lo als col.legis Oficials perquk aqnests fossin el 
que realment es desitjava que fossin des d'un principi, la qual cosa coincidia amb 
l'anhel dels farmackutics barcelonins que anaren a Madrid per tal d'obtenir els 
desitjats poders que l'Administraci6 no es decidia a donar-los (10). 

Rellevada la junta directiva de la U.F.N. a I'assemblea de la Unió que se 
celebra a ValEncia, s'acordava la wnstitució de sindicats seguint les orientacions 
dels farmac&utics barcelonins abans assenyalades, adoptant-se també una actitud 
orientada a que la junta directiva de la Uni6 pogues residir en qualsevol capital 
d'Espanya (ll), amb l'intent d'evitar el classic centralisme, sense que auto signi- 
fiqnis, perb, que existís un veritable espent democrhtic sin6 tot el wntrari. 

Certament, en els seus organs s'afirmava que era l'odiós caciquisme el que 
impulsava a constituir una entitat poderosa w m  el sindicat que I'aixafés per com- 
plen (12). També és cert, pero, que quan el Sindicat de Farmackutics de 
Barcelona es va constituir com a entitat de resistencia, per valorar e1 fenomen 
sindicalista farmaceutic barceloni són expressives les afirmacions del vice-presi- 
dent del Sindicat, Rossend Dou (13), qui, en una conferencia tractant del 
Sindicat, el mes de maig a Madrid, exposava que quan s'empitjora el problema 
social els farmaceutics volien millorar els sous de la dependencia, perb que per 
aixb calia que milloressin ells. Quan es presenta una vaga general i els practics de 509 
farmacia afiliats al ram de I'aigua la seguiren, davant I'amenaqa que havien fet els XXII 
prhctics de crear m& conflictes, els farmackntics s'organitzaren imposant com a 
quota Centrada al sindicat la quantitat de 1.000 pessetes i 500 per cada prhctic. 
Aquestes quotes estaven representades per Uetres acceptades, sense data, 6s a 
dir, es podien fer efectives quan el comitk ho estimés oportú. Així, d'aquesta 

9 - "Bo1.M.EC.B." 11 (1920) 8; 1-4. 
10 - Aixb ens demoslra que existia el eonvencirnent de la impossibilitat de mantenir el r&@m col.le@al, 

vista la w a  inaper&n¿ia, jaque I'intisisme. les vendes de les farmacies militars. el retarden el paga- 
meni ak farmadutics titelars. la re&iarnentaci6 sobre les especialiiau farmaduliques, etc. continua- 
ven sent temes candents i no resolu a  PUS^ dels farmachutin. - 
(vegeu: Id., 1 (1919) 4; 20). 
Contra tot el que poguds semblar, els farma&utin. $01 i eonven~uts de la inoper&ncia dels seus 
col.legis, no desitjaven especialment la seva disolució o subslitució pek sindica8 ja que I'orientació 
que es pretenia donar a últims anava destinada a amnseguir rcivindicacions de tipus econb- 
mic i, eom a úttim esglaó, a la eonstiiueió d'un sindicat únic sauitaii nacional, fins i tat amb L'asso- 
nació d'estudiauts, perb amb lotes les caracterlstiques prbpies d'un sindicat patronal. 
(vegeu: Id., 6; 3-4). 

11 - Id.,4;22. 
12 - Dm membres de junta del cot.legi atnbufen el frac& de les seves gestions a la traició d'un wmpany, 

del qual noes diuel nam, que poden joe la seva poderosa influtncia per tal de desfer elsseus nobles 
esforqos quan ambdós havien aconseguit quasi el seu propbsit, propbsit que tampac se'ns diu quin 
Cs. 
(vegeu: Id.. 11 (1920) 13; 10). 

13. La junta del Sindicat estava formada per: presidcnt, Josep Segala Estalella: vice.presiden1, Rosend 
Dou; secretar¡, Aivar M, tresorer, Ennc Vtntr.5; vocals, Iosep Ganeia Sabadell, Antoni Miró. 
Ioan Bta. Marató. Francesc Xavier Palomas, Xavier Aragó. 
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manera, el sindii t  tenia la seguretat de la forqa coercitiva sobre els seus afiiiats 
(14). 

Segons Dou, el problema social torna a produir-se i el Sindicat de practicants 
demana lloc a la "banda roja", i comengaren els anbnims i amenaces de sabotat- 
ges. L'amenaga més greu fou que "bmejarien els medicaments m b  metzines 
sembrant el terror a Barcelona". Aquests anbnims, segons Dou, portaven el 
mateix segeil que els dels atemptats sindicalistes (15). 

Enfront i'amenap de vaga general dels auxiliars de farmacia, continua dient 
Dou, eUs van fer uns sobres tancats que contenien instruccions per conjurar el 
conflicte quan ambés. Aquests sobres s'havien d'obnr en rebre un avís del 
comitk i seguidament s'havien de complir les instruccions. S'establiren uns torns 
de 8 hores: de 9 a 1 i de 4 a 8. Al vespre quedaven farmacies de guardia. Els far- 
madutics directius del Sindicat van anar a veure al govemador i al capita gene- 
ral per explicar-los-hi el conflicte que amenacava suspendre el sewei farmadu- 
tic. Els demanaren permis perquk dekessin a les seves mans la solució del con- 
flicte, la qnal cosa fou concedida. D'aquesta manera van afrontar la vaga de prac- 
ticants (16). 

Tot i que el Sindicat de Farmadutics de Barcelona assoli la seva cohesió a 

510 partir del 10 de marg de 1919, no seria fins el 6 d'octubre del mateix any que el - 

14 - Per aquesi sistema es reuniren 9M.W ptes. que es dipositaren a la caka d'un banc, caka que tan 
sols podia ser oberia per tres elaus de segurelal, en poder de tres membres del cornil&, els quals 
havien de donar-les a uns altres tres membres que eren els autoritzals a obñr-la. És a dir, que no 
wdia disoosar-se d'asuells docwnents si no es oosaven d'acord sis membres d d  comitk. 

IS - Datan1 d:iyuir~a FrcI mm'nd(.+J~sli pr~~iicanr:. cl, i a n x ? u i i a  r'orpnit~aren crim a \inJicai iinic 
1 ~ r q u t  una <irdi.: drl cornil? i< prulidpu4, i:piddmint jI, 13 dzstncier rmdic~lirtc< cn qdc s ' h ~ i t d  
disiJit U~iirlona. e< nomenaren un c<iniultor 4 al:un>del<qatr a caJa dirtnct< t:l~ncultor rehta rn 
un sobre les ordres del comitk, aquest Ics tranunetia als delega& i cada delega1 al seu p p  corres- 
ponent. Per aquest ptocediment una ordrees propagava per rol Bwcelonaen una hora. A mes a més, 
els sobres motenien uns fulls per a remetre diiñament al comiM donan1 compte de I'estat social, 
dependenb que havien anat a la vaga. incidents,eic. En 24 horcspodien tenir el cens de ia dependen- 
cia de famicia a Barcelona. 
Pnmer es constituiren eis nomenais gntps, integrats per 10 o 20 iama&utics establerts a diferents 
perúnetrcs de la poblacib, dividiotee Barcelona en 14 districtes. Com hem dit, cada gmp comptava 
amb un consultar i difercnts delegals. que actuaven com a autaritzab sindicalistes dbs del seu propi 
grup, i que en principi ioren designats pek directius del Sindicat o Cornite, pero després ho foren per 
sufraei. ~ ~ ~ 

Amh aqueiu ~dimenldna organiVaLi0 qudrcw,! <irJr; *in\db Jrl ci>mlic. quali~voi confiJLnci, 
rrhui S .  en mcn,, d'una hora era puuib.; quc fai roocgudl pci m& Jr ttrl famir;2utir> ja qur lc, 

. - . ,  . 
16 - Un auxiliar aue vaviure aouelles~r~umst?+ncics a h a  out. oel oueia a la farmacia. la vaea tan sds  , . . 

Jura unes ho i i< . jd  4iicr.l rgs>n clia tothom rctiirna al crcball L'amens(a de barrrjar !rniirni. sirJl- 
amsni, iuu l'aoitud d'un clcmrni iiici,ntriilI~ dc.1 Sindioi (Jni:. In qual cosa naluralmrnt. no cí  

porti a teme. Més aviat, afima l'esmentat auxiliar, eb qui van rebre l'amenaqa r'ho van preodre a 
broma, pez absurda i ridícula 
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Govern civil aprovava els seus estatuts (17). 

Organitzaeió coactiva i totalitaria 
Per tal d'enfrontar-se amb els farmadutics als quals el sindicat considerava 

w m  a rebels -eren dos- es nomen& un wmite de 9 farmaceutics, cadascun dels 
quals aportava 5.000 ptes., comenqant-se la iluita amb 45.000 ptes., quantitat que 
no amb& a ser gastada (18). 

A la vista dels estatuts aprovats, es comprova clarament que aquest Sindicat 
tenia prhcticament un poder total sobre els seus associats (19). 1 si 6s cert que en 
els esmentats estatuts s'especificaven les sancions aplicables als seus incompli- 
dors, la seva veritable forqa derivava de I'acceptació "voluntaria" dels seus afi- 
Iiats de lletres acceptades, com abans hem pogut veure. 

Val a dir que des del comenqament els elements del sindicat seguiren una 
línia dura i inflexible contra tot el que s'oposava als seus punts de vista, i certa- 
ment aconseguiren alguns kxits. Un d'aquests &xits fou el registrat amb un far- 
madutic que no aplicava el segell als específics i havia estat sancionat pel dele- 
gat d'Hisenda amb una multa de 700 ptes. (20). 

També les pressions del sindicat aconseguiren que, per tal d'augmentar els 
ingressos i assolir una d o r a  pera la dependencia -artifici diaBctic?- es confec- 
ciones una tarifa mínima de receptes i una altra de venda a la menuda. Davant 511 
les infraccions registrades, onze empleats del sindicat recomen les farmacies de XXtI 
Barcelona amb la missi6 de veure qui complia i qui no ho feia, ja que, a més, s'ha- 

17 - El Sindical de Pana&utia de Barcelona, mitjanqant les reformes estatulAries oportunes. el 24 de 
maig de 1920 passaria a ser el Sindical de Farmachutia de la Provincia de Barcelona. Aquesl últim 
s'anotava al regisve del Govern Civil I'll de juliol de 1920. fali 132, núm. 10308. En el registre del 
Govern Civil, T,Y foli 90, hi figura el Sindical de Famac.$ulia de Barcelona wm a arsoeiaeió de 
carieter oalranal. domiciliada alcarrer d'en GuArdia. nlim. 9. Consta amb el número9961 i ambdata 

menl de resist&ncia sindical que requeria una arganitzacid bastan1 wmplexa. 
19 - ''Bol.M.F.C.B'' 11 (1920) 7; 2.5. 
20 - Els del sindical, vist oue elsdroeuers venieo medicameols sense I'aolicaeid del seeell i Que es mulm- " - .  

i a  pcr 31~ba un lamiscf~lic. <isiurcn al  delegal. e l  qudl noch va fer eap ci, i $ 2  pihi,!ii sn la * \a  
.uio prnccuibn~.uhli~ni alirtndirali,lrss quc in*u,n r wurc al govcrndjor cwil.  .alunonam-lur 
aquest cas amb la devoiució de I'import de I'esmentada multa. 
Els qui van fer la visita retaten el fet w m  segueix: '"VBrem ansi s visitar ai Sr. Governador, que ens 
va rebre mal1 fuiamenl. Li *smm dir que era oeieiiwi entregsr al Sr ParadeU les700 ptes de mults. 
El Govemador va dir que no podis fer re$ que ens donda una ar ia  de refomnosdó per al delega1 
d'Hiseoda U vivea dii que les lleis de t3Estat daorn auladfznció al Gorernador davaaf un eooflic- 
te p r  aemprsrfo~~, i queel cannide se 11 presen(svs;si no so li relomaren les7Wple$ slrspd*una 
boiaeslaniarlonlolesles fsndciesde Barcelona Empregiiqae no fessln resies va ammisdar moll 
Gnpniont,~compmyeot-nos fin3 la p o a  Al diasegüen1,n les a m  del astí, una hora ebansde fina- 
Uesr el lemps assenynlat pel (snesment, el Sr. Pmdoll rebia les 700 ptes. en un sobre". 
(vegeu: "Bo1.M.FC.B." 11 (19LO) 13; 11). 



Sindicat de farmactbtticr de Barcelona 

via implantat l'obligació d'imprimir el preu a les receptes (21) 

El boicot eom a arma eootra els fannae&utia sñüats ai Smdicat 
El moviment sindicalista farmaceutic ja e1 mes de juny de 1920 havia aconse- 

guit la creació de la secció de Vilafranca del Penedes (22). El 25 d'agost els qua- 
tre sindicats de Catalunya acordaven treballar per federar-se i el 25 de setembre 
es constituta el de Balears (23). 

L'ampli moviment desenvolupat a la VI11 Assemblea de la U.EN. celebrada 
a Toledo del 16 al 19 d'octubre de 1920, motiva que s'acordés constituir la 
"Confederación Nacional de Sindicatos Farmacéuticos de España", el comite de 
la qual radicava a Pamplona, sent el seu president S i n  de Lecea (24). Dou, 
Ganeta i Segala foren els representants del Sindicat de Farmadutics de 
Barcelona. Aragó ho fou del Coldegi Oficial i Vallés i Ribó del Col4egi Local (25). 

La major part dels farmadutics barcelonins estaven associats al sindicat ja 
que les normes i sistemes usats no permetien altra alternativa. Tan sols 4 o 5 far- 
mackutics barcelonins es negaren a formar-ne part ja que el seu criteri era molt 
diferent al mantingui per la majoria de farmac&utics barcelonins, sent les farma- 
cies dels quals, en general, menys potents econbmicament, es veien coaccionats 
per les reclamacions laborals dels seus dependents. La negativa d'aquells motiva 

512 que l'enfrontament entre el sindicat i els esmentats farma&utics rebels assolís - 
XM implies repercussions a tota Espanya, que arribaren inclús fins a les Corts, pro- 

vocaut eufrontaments que ofenen un aspecte molt caractenstic no solament de 
la vida catalana sinó de la resta del país durant el periode 1919-1923. 

Aquesta significativa actitud del sindicat a Barcelona es dirigí contra els far- 
mackutics Amargós, Tarrés, Anglada i Ferrer, els qui, al mateix temps, també 
eren propietans de laboratoris productors d'especialitats farmac&utiques. Contra 
ells Iluita el sindicat aplicant un dur boicot als productes per ells elaborats que 
amba a totes les províncies espanyoles. 

De vegades, les tecniques seguides es diferenciaven ben poc de les que anys 
més tard se'n dirien "autoconfessions", prbpies i caractenstiques dels "establish- 
ment~" dels paisos totalitaris, com fou el cas del farmaceutic Segala, sancionat 

21 - Aquesta obligació existia per les ordcnances de famana i reibl dccret del 23 d'ocfubre de 1916 i 
també per la reial ordre del 20 de julio1 de 1905: reiterant-se per reial ordre del 12 d'apxt de 1921 a 
oetició del Col.leei Oficial de Fannackutia de Madrid. Els esmentars emolests asaveo amb una 
ri,upts r un2 Iarmacta 5 .  un isip d ip~n,ddn 14 pona\dn al Sindicat. Ttuuircorrcgdd una ,ctrn3na. 
squcllc< riceptcrcren rcl<iin.hlr\a la irrmsci:t 1. anib InaorJrc Jrl < '~mi~P,c l  iamariutic h a w  Jc 
tornar zl seu impon. qurJant.ri amb cl qur C O ~ ~ ~ \ C I I  ICI wt~>Ian~~t . ,  UIILIUOZ, I rjuelnirn m($ ,I ;i 
que havia sofert alguna petita pkrdua. Amb aquest servei d'inspeaió els famackutia tenien cura de 
larifar M les recepies ja que le sanció era immediata pera qui no amplís. Tola iecepta portada a 
una farmacia demanant preu era segellada pd fmackutie. posant-hi cl se" valor 

22 - "Bo1.M.F.C.B." 11 (1920) 13; 23. 
23 - Id., 15; 8 i 18; 15. 
24 - Id., 18; 21. 
25 - "El Rest.Ftco." LXXV (1920) w533-567. 
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amb 250 ptes. pel Sindicat de Fanna&utics de Barcelona (26); sisiemes que, amb 
el seu fort poder de coacció, plegaven a qualsevol resistent que no tinguC-s I'anim 
fort, tal com va succeir amb el farmackutic Ennc Ferrer, el qual clandi& el mes 
d'octubre de 1920 (27). 

L'aplicació de multes tamb6 tenia les seves particulantats. A la "Hoja núm. 
15" de "Notificamos", corresponent al 22 d'octubre de 1920, consta que el comitk 
directiu del Sindicat havia "mpiicat" un donatiu de 250 ptes. a Mana MUialles, el 
qual encara no l'havia fet efectiu, donatiu que havia estat augmentat a 500 ptes. 
que el comitk tindna cura de que fossin pagades ja que no podia permetre's que 
no es complissiu els seus acords (28). 

Era el propi comitk directiu el que afirmava que el sindicat funcionava amb 
gran kxit i que els farma&utiw bavien millorat tots de posici6,que s'havia fet una 
col.lecta, la quota minima de la qual era de 25 ptes. per farmackutic -eren 300 els 
associats- donant-se el cas que alguns havien contribuit amb 50 i 100 ptes. i que 
s'havien habilitat unes oficines el funcionament de les quals era perfecte (29). 

El  mes d'octubre el comit& directiu del sindicat havia estat advertit per la 

26 - "El Comité ha oedide un donstivo de DOSCIENTAS CINOUENTA PESETAS a su Presidente 
Sr. Segnli por venderse en su Fmacia los pradudos que Im o t m  Farmacias no venda. Dicho s13 
doesh, en oC&o, hs i ~ p m d o  en La rsja 6 i ~ d h I " .  - 
*Se d e  un espacio de este NOTtElCAMOS, para qne el Sr. Segali dé sus erpücscionph las que XXII 
a p m n  a mnlinuación: 
"A MIS COMPMEROSr E l  haberse publicado el NOTIFICAMOS en el mes de lieoncia q w  ten. 
concedido, fué causa de que al recibirlo astando fuera de &la, supusiera enterado del mismo n mi 
dependencia, y qoe en suhrtud no tranrmiliese Iw aportunm órdenes para su rumpümicoto. 
"El donptivo de 150 peselas que me ha soiici(ado el C o d é  de$ Sidirato hs sido para mi h prime. 
ra noticia de que en mi Fsmscis se faltava Utsdvertidamenta a lo ordenado. No pretendo evitw el 
donativo aue osesré sUt orolasle Lo Unico oue deseo es sinrrrame ante mk mmosñm de una . . m  

umiri6n f ir i l  de explicar) que he sido aproiechsds por quien toda ,u ubserión m~*istc en prrten. 
dri reventar a l  Sindiruto. l>e,pu& do lo irunido, que mis rompaiera del Comité d imdw hw 
ipnrisdo inl coma ha ,urrdidu) que no dudo me-d igunl sprrrirción por psr<r de mi mmp~. 

sindicados somes iguales y mis eoergies y enhitimmes para trabaja en pro del mismo, se& aún 
mayores.. José Segali Estalella" 
(vegcu: "Nolifieamos" 20.91920. full 1). 
Pel que fa a aquesta "confessió", ens queda el dubte, enfront els planlejamcnts donats al Shdical, 
que aquesla no fos una mnfessi6 manejada i fela d'acard entre Segala i la directiva del Sindical. No 
hem d'ablidar aue SeealA n'cra ei oresident. . " 

27 - "Con s n ~ c d ó n  pPIticipsmos a nueslroscomp~eros que el % D. Enrique F e m ~  reeo~ociendo la 
seriedad y altos &es del Sindicslo de Fsmcéutiros de B a d n a  se honn formando psrtp del 
mismodesde hoy di8 de h ferh8,eaque hssido admitido por el CoMté Diredivodel mismo,ol cual 
se congr~tula de contar entre sus compnñeres elementos de Is reconocida rslín del Si. Fomr 
"Al mismo tiempo, dicho señer oúeee gslanlemenle al Sindirato un donativo do 5 . 0  pese@ en 
efecüvo para disponer Ubremente como fondo siodicpl. E l  CoMlé acepta y agrada el obsquio, 
esperando que los sindicatos romspoodedn debidamente a esta stenuán del D. Enrique F m r  
(de la- $Irente Femr y ~omp&). 
"Canlinúao aún sin pertenecer al Sindiea(o, Amargós, Ta& y Anglads (Famiaria de la Cm), 
Tened presente en 1s memoda estas nombres, para los eledo$wusipientes". 
(uegeu: "Nolifieamos" 16.10.1920, hit! 4). 

28 - "Bol.M.FC.B." 11 (1920) 17; 19. 
29. Id., 13; 12. 
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cornissió executiva de la necessitat de procurar-se diners per al semei d'inspec- 
cid, per la qual cosa, i a proposició de la mateixa, s'acordava que des del dia I r  
de novembre tots els sindicats que no apliquessin degudament les tarifes, tant per 
receptes com per les vendes a la menuda, farien "donatius" segons el cas (30). 

Es feia també present als afiliats de I'absoluta necessitat de dispensar les 
receptes amb tota la pulcritud possible, complint totalment les "Ordenanzas de 
Farmacia" i la legislació sanitaria vigent, i , al mateix temps, d'absteuir-se de ven- 
dre sense recepta tots aquells productes que necessitessin prescripció facultativa. 
S'admetia com a normal el repugnant sistema de denúncia anbnima, tal com es 
pot veure a l'esmentada "Hoja núm. 15" de "Notificamos". 

Si la campanya a uivell nacional que es porta contra els farmadutics rebels 
de Barcelona i d'altres localitats fou feta amb uns mitjans i uns sistemes que mai 
s'havien emprat en i'estament farmaciutic nacional, ningú pot deixar de reconki- 
xer que, independentment de les possibles accions que alguns dels rebels havien 
portat a t eme  anys enrera i que havien estat creditors de I'enemistat de la major 
part dels farmaceutics, aquesta vegada mostraren -especialment els Amargós, 
pare i fill- una apreciable valentia en mantenir la independencia del seu cnteri i 
les concepcions que sobre la professió tenien, ja que, malgrat les possibles rela- 
cions que alguns d'ells poguessin tenir amb polítics de l'ipoca, teuien en contra 

514 d'elis a tots els col.legis i sindicats Farmadntin &Espanya, amb tots els seus mit- 
XXlI jans de difusió i propaganda, que era el més important per crear un clima advers 

i efectiu davant la seva actitud de rebel4ia. 
No podem deixar de repetir que si la situació havia ambat a aquests extrems 

era culpa de la manca d'autoritat de les diverses administracions del país. 

Un documeut acusador: "El terrorismo farmacéufico" 
Lluny d'arronsar-se, els farmaciutics rebels, mitjangant un fulletó titulat "El 

terrorismo farmacéutico", I'autor del qual, sota el pseudbnim "Syndicus", posa- 
va en evidencia davant I'opinió pública i professional no tan sois el sistema 
emprat pels sindicats farmaceutics espanyols sinó que també feia fermes acusa- 
cions sobre la finalitat exclusiva d'obtenir reivindicacions econbmiques, sobre 
I'abskncia en els perseguits de faltes de dewmm professional i deia que el sindi- 
cat no havia establert cap tipns de fiscalització sobre la preparació de medica- 
ments a les oficines de farmacia com tampoc sancions per castigar les faltes de 
deconun i de moralitat professional que cometien fannackutics sindicats (31). 

En gran part, els farmadutin tenien raó quau es queixaven de tot el que 

30 - Ir Tota equivocaci6 en vendes a la menuda: 2 pessetes. - Zn. Tala equivocaci6 per f6mula (La pn- 
mera vegada): 10 pcssetes. - 3r Tola equiumci6 per fórmula (la segona vegada): 25 pessetcs. - 
41. Tercera eauiuoca&í: 100 ossetes. -S&.  Tota i6mula que no uonfs número. data i ureu (encara . . . . 
q l r  a hdyu".obrai d prrok ranf~l  10pir5zlcr - M  Ter< f< in i iu~~ i (ue  no h q u r >  rcrpc.la rl piru 
posa, d'arura smb la t;ii~fr I t I  P < . S L I C ~  

31 sin di.^,". bI iciiurismu I,in:~~6uiico harce1oni.r. iU~rc: lona,  1%71) h! pp: aro? 
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estava per resoldre. Durant la VI11 Assemblea de la U.F.N., complint-se el mana- 
ment de 44 col.legis i 18 sindicais farmadutics i en representació de tots els far- 
mackutics d'Espanya agrupats en col,legis, sindicats i premsa professional, es 
dirigia un enkrgic escrit al president del Conselt de Ministres, datat el 8 de 
novembre de 1920, protestant sense cap dissimutació de la violació de les lleis 
que regulaven I'exercici de la farmacia, de la negativa de concedir als col4egis ofi- 
c ia l~  els mitjans per imposar les normes Miques imprescindibles per exercir la 
funció encomanada i de que es prescindís sistematicament dels farmaceutics en 
qualsevol organisme sanitan creat. Es demanava el recte wmpiiient de les Ileis, 
la promulgació d'una nova tlei de farmacia, la reforma de I'ensenyament dels 
estudis de farmacia, la participació del farmackutic en la funci6 sanitaria nacio- 
nal i, així mateix, eficients inspeccions a les farmacies (32). 

Davant aquest panorama, no ens ha d'estranyar que els fets succeits es pro- 
dulssin ja que, d'altra banda, enfront la situació creada per la passivitat de 
I'Administració, si ens remuntem a la desaparició dels gremis per I'aparició de la 
industrialització, els farmackutics barcelonins no trobaren un substitut eficac, la 
qual cosa els obligava a continuar mantenint actituds i organitzacions desplaca- 
des en el temps. També la cada dia més gran intewenció d'elemenis estranys al 
cicle de la producció en serie del medicament afavorina que aquella antiga i 
exclusiva funció sofrís una constant erosió produida tant pels interessos comer- 
aals i especulatius muntats sobre el medicament com per una actitud estatica de 
molts professionals davant I'evolució comercialitzadora, abnnant-se així el camp 
professional perquk el malestar creixés de manera indefinida quan el farmaceu- 
tic no voiia aceptar que I'antiga concepció de productor i manipulador del medi- 
cament havia d'evolucionar per continuar sent valida en un diferent tipus de 
societat. 

Quan la Mancomunitat Farmackutica Catalano-Balear intemenia per acon- 
seguir que I'Associaci6 d'Especialistes de Catalunya derogués I'acord que la 
venda d'especialitats farmac+utiques fos lliure i passessin a ser aquestes de venda 
exclusiva en farmkcies, es mostrava una clara situació de desplapment del far- 
madutic tradicional i clhssic, amb el consens d e l ~  propis farmackutics productors 
d'especialitats que veien amb tota claredat que el fonamental era vendre el que 
ells produien i que, per tant, el despatx al públic no depenia ja de res mis que de 
la qualitat que tan sols ells deien que podien assegurar, convertint a qui ho dona- 
va al públic en un simple ser passiu sotmk a les pressions de I'oferta i la demanda. 

Odi a Pespecíñc 
Durant el penode 1921-1922 es comprova que s6n molts els insults i atacs al 

medicament envasat i als específics a les pagines de "Dignificación 
Farmacéutica", publicació dels sindicats farmadutics. A I'específic se'l conside- 

32 - "El Rest.Ftco." LXXV (1920) D. 649.611 i 24; 674. 
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rava la causa de tots els mals de la professió, amb la qual cosa se'ns mostra que 
la mentalitat predominant entre molts farmaceutics del segle XIX continuava 
perdurant en amplis sectors del XX. Com solució, la X Assemblea de la U.E.N., 
celebrada a Cadis del 26 al 29 d'octubre de 1922, considerava que el miilor pera 
la farmacia -no deixa de ser pintoresc- fóra anar a la seva socialització, tot i que 
s'admetia la col.lectivització (33), la qual cosa no podia cnstal.litzar en absolut ja 
que no existia una mentalitat general receptiva (34). 

Veiem que qüestions com les dels horans que havien ajudat a enverinar la 
lluita entre els farmadutics sindicalistes i no simdicalistes no es resolien al gust de 
tots. Es deia a "Dignificación Farmacéutica" que, el dia 26 d'octubre, uns quants 
farmackutics havieu posat un anunci en el dian barceloni "El Resumen" afirmant 
que les seves farmacies només tancanen obligades per la forca major de les auto- 
ntats i per acta especial del jutjat (35). 

Per la seva banda, un farmac.?utic d'oviedo, Mana de la Vega, deia en un 
escrit, referint-se ais farmackutics que no volien acceptar els boraris, que en 
aqueU problema es ventilava una qüestió de sentiment de justicia, de dignitat 
wl4ectiva, de netedat moral i de renovació en massa, contra les baixes i grolle- 
res apetencies d'aquells estafadors que havien portat i'estament a bordejar I'a- 
bisme, a dos dits de l'irremediable, a I'anarquia més infame, desprestigiant fins 

516 l'inconcebible el sacrosant deure i el més be11 apostolat. Afegia que I'altar que 
XXlI havien aútecat amb el seu suor, la seva covardia i els seus pobres diners, per 

col~locar com reliquia un gran ventre amb els atnbuts de la generació, havia de 
caure fet pols, havien de cremar els seus residus com una pira de salvació i de 
punficació. Deia tamb6 que ells anaven darrera un ideal de justicia, de nohilíssi- 
ma renovació, contra el qual no volien cknons, amenaces ni traicions. Realment, 
davant d'aquesta dial&ctic'a 6s fhcil comprendre-ho tot. 

Eníre dicísdors va el joe: 1s detenrió dels direcíius sindiealistetes barcelonins 
Paradoxalment, la detenció dels directius sindicalistes farmadutics va coin- 

cidir amb la persecució dels Sindicats Obren a Barcelona (36). 
El fet que altres col4egis -metges i advocats- tinguessin poders que segons els 

farmadutics ells no tenien per actuar quan els associats no complien (37), junt 
amb altres qüestions ja tractades, havia donat Iloc, com ja hem vist, a I'inici del 
Sidicat Farmackutic barceloni. 

La coactiva actitud adoptada per aquest sindicat contra els qui estaven poc 
disposats a acceptar la imposició de les seves normes motivava que, denunciats 

33 - D'allra banda, cada vegada que es tractava d'una possible socialilzaciá de les bnnkies I'aposici6 
dels f amadu t i a  era evidenl. 

34 - ''El Rest.Flca." LXXV (1920) 22; 609-611 i 2P: 674. 
35 - "Digoif.Fiea." l(1921) 4; 48-49. 
36 - Id.. 3: 31. 
37 - Id., 11 (1522) 14; 203.205. 
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guardies de seguretat, foreu conduits al Palau de Justícia, on foren tancats al 
calabós (40). 

Aquests fets no ens han de sorprendre. L'any 1920 bavia recoUit I'hertncia 
del 1919 amb la seva forta agitació social, sent el 1920 el zenit del movimeut. Per 
aquesta epoca més d'un quart de milió de trehaliadors estaven afitiats al Sindicat 
Únic CNT i a aquest s'enfrontava al Sindicat Lliure, creat per Ramon Sales, que 
comptava amb el recolzament de la Federació Patronal, com a moviment d'opo- 
sició al Sindicat Obrer, i amb el beneplicit del govemador de Barcelona, Josep 
Mestre Laborde, comte de Salvatierra, goveruador de desembre de 1919 a maig 
de 1920. 

El malestar existent i la dura repressió contra els sindicalistes obrers ens 
dibuúten un marc dins del qual la prohlemhtica farmac&utica era molt diferent 
del problema que estava al carrer i la seva transcendencia al país era molt escas- 
sa, perno dir que nul.la, ja que, a més, en ser un plet entre familiars no preocu- 
pava massa les autoritats govematives, malgrat que aquestes tampoc havieu estat 
del tot indiferents pel que aixb significava en el terreny social. 

De totes maneres, la situació no deixa de plantejar certs hterrogants. 
L'activitat dels sindicalistes farmacbuties s'iniciava amb la creació del sindicat a 
final de 1919 i transcumna virulentament durant tot I'any 1920. No sena fins el 
febrer de 1921 que els seus directius senen detinguts. No coneixem cap actitud 
govemativa en contra la directiva del sindicat durant I'any 1921, fins la data de la 
seva detenció, si tenim en compte que els motius d'aquesta detenció derivaren 
dels discursos fets per Dou a diversos indrets del pais -es van publicar el mes de 
maig de 1920-. D'altra banda, malgrat que Amargós, pare, era un home que no 
tenia excesiva paciencia i estava prompte a defensar les seves raons, res ens fa 
sospitar que la detenció goveruativa i judicial de primer de 1921 hagués estat ins- 
tigada per ell. El que d podem considerar com a molt probable 6s que el gmp 
d'Amarg6s jutjava indecisa I'actitud de les autontats ja que el govern 
Romanones, pujat al poder el 5 de desembre de 1918, el 3 d'abril de 1919 consi- 
derava que la jornada de 8 hores havia d'entrar en vigor (41), sent lbgic que exis- 
tissin certes excepcions com podien ser les farmicies. Aib feia que explotessin 
les circumstiincies al mkim, utilitzant a fons qualsevol situació, en aquest cas la 
creada per la detenció dels sindicalistes. D'altra banda, I'actitud d'AmargÓs coin- 
cidia amb el fet que la Federació Patronal tampoc era partidaria de i'apticació de 
la jornada, creant-se amb aixb més wmplicacions. A més a més, no hem d'obli- 

40 - En "El D'iuvia" del matcix dia també es d6na la noticia dient oue la wlicia. wmolint ordres del . . 
Juijx. a !e< 5 L I  nai i  i s  deri.orr z torr elr !nd.inlir\ L la !unta Jireswa > q ~ c  dsrprt, piarl id un 
miituciár irgistic en el domt<iIl mial dcl >indio!. Oui el$ dciinpuls a p c ~  t manillair, loren trarlld- 
dais pnmcr a la dzlqzc86 62 pol1~i3. J'squesia a la ji.fsiurs i dz la j~lsiufa :%Ir c.tiaha,oi 621 Pairu 
de Justicia. 
(vegeu: "El Diluvio" 12.2.1521: 12). 

41 - Segons decret del 23 de setembre s'havia de posar en vigor a partir del primer @octubre de 1919, 
xguintre tes tendencies eurapecsqw havienprescos despr&queI'll d'abn1ZW representan& del* 
paKssos aliats awrdessin la seva ineludible aplicaciá. 
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dar tampoc que les autontats, si bé podien en aquest nspecte admetre el que 
acordaren col.lectivament els farmac&utics, no deixaved de considerar que la 
farmacia no era un comerq corrent, la qual cosa donavs forqa als raonaments 
d'Amarg6s que es deuria sentir, sin6 recolzat, vist amb simpatia per un ampli sec- 
tor de I'opinió pública. 

Les vinculacions existents entre Martínez Anido i alguns farmadutics barce- 
lonins no foren utilitzades aquesta vegada per actuar ni a favor ni en contra 
d'Amargós, ja que aquests farmactutics veien amb certa prevenció el moviment 
sindicalista farmactutic, vista la situació polltica, i és per aquest motiu que no van 
intervenir ni abans ni després de la detenció del p p  directiu del sindicat. 
Davant els fets clarament exposats per Dou, no li quedava a Martínez Anido 
altra alternativa, davant la denúncia, que actuar en conseqütncia i aixb es pot 
veure quan el governador tractava d'aquesta qüestió amb els penodistes (42). 

Quan la detenció dels directius del sindica1 fou coneguda pels famadutics 
barcelonins, I'aflukncia d'aquests al Palau de Justicia fou constant. Perb quan la 
iianca demanada pel jutge fou h a d a  en 10.WO ptes. pera cadascun deis 9 detin- 
guts, va ser el Dr. Andreu qui va anar a dipositar-la. 

El dia 9 de mar$ de 1922 tenia lloc la vista contra els 9 del Sindicat de 
Fannackutics de Barcelona, perb, a petició d'Amargós es comencava el proc6s 
oral. 

Iridignaciá dels famaciutics no cataians 
Quan la noticia del que havia passat a Barcelona s'escampa per tot Espanya, 

la reami6 no pot sorprendre'ns. Recordarem que després de l'assemblea de 
Toledo gran part de la vida corporativa de la U.F.N. va estar vinculada als sindi- 
cats, de comú acord amb els col4egis d'algunes provincies. En altres províncies 
aquestes relacions foren m6s distants i a les restants va haver-hi una ventable 
resistencia a la constitució d'aquests sindicats. Aquestes situacions no impediren, 
perb, que quan foren detinguts els farma&utics Dou i Garreta, de Barcelona, i 
Simon de Lecea, del Nord, la detenci6 deis dos pnmers assolís carkcter d'esde- 
veniment nacional (43). La notícia va caure a Madrid com una bomba. 
Immediatament es reuniren les directives de la U.F.N., del Col4egi Provincial i 
del Sindicat de Barcelona, accidentalment a Madrid. Els reunits anaren després 
al Congrés. ELs diputats Besteiro, Nogu6s i Lerroux, el farmadut'i Saiz de 

42 - "Manifesfó bntbYnclseñor M&= Aoidoaue si losdetonidos habiaosidoe@nduOdns al luzeado 
en la forma wlaada fue puryuo el Gobierno tiene dad* in\lniccioa< p a n  que lo puto lodo inton. 
lo de fue ) a~ ¡nIp!d8 18 wpel~u6O de >u- como lu, do dta\ parado, ) romo psm la 8uloridad 
no ha de haver csstrs, na so ha hecho dMnBón alguna con los fmaduticas". 
(vcgeu: "El Diluvio" 12.12.1921: 2). 

43 - La ressenya que donava "La Farmacia Española" de la delencid 6s molt il~lustrativa. Entre altrcs 
Dunls es denunciava el rnaenffic i valcnt desoenar de lo1 t'cslamenl larmadutic esoanvol davant del . . 
w<n@enia Iitiguo" que h s i c n  ribul clr ,cuí Lstmati mmpan)r daiani I'ondda de fang amb que 

Id prcmu 1 I'apinio puoliu havien \o.gut ofrgsr e l i  drcaiguu prerlg,dr la F o n a c i ~  E~<umi.nla. 



Carlos, i algun altre, foren requents i acceptaren l'enchrrec de visitar al ministre, 
la quai cosa no pogueren aconseguir ja que aquest no va poder ser abordat. 

Davant la magnitud del que es considerava un atropellament, 1'11 de febrer 
la U.F.N. manifestava que, en nom i representació de tots els col4egis provincials 
de farmackutics a ella federats, protestava enkrgicament del fet que havien estat 
víctimes selectíssims companys que no van fer res més que pretendre dignificar 
la seva professió, "sometent a normes de correcta moral als qui de la seva noble 
missió social en feren bastarda indústria". Afegia la U.E.N. que en nom de més 
de 5.000 farmaekutics espanyois, als qui representava, se sentia ferida profunda- 
ment perla conducta seguida amb aquells wmpanys, més dignes i estimables que 
mai. Recomanava als seus associais c a h a  i confianca en ella en aquells moments 
de prova. Demanava a totes les classes sanithnes el seu suport i ajuda per tornar 
la justicia i la dignitat als seus comprofessors i pregava a I'opinió pública que sus- 
pengués tot judici sobre el cas fins que poguts rebre tota la informació wmpler- 
ta. La U.F.N. s'abstenia de judicar la conducta de les autontats que així havien 
tractat els seus wmpanys de Barcelona, pero no podia menys que pensar, amb 
pena, si tornanen els temps en que era suficient la declaracid d'una persona per 
portar a la presó a ciutadans dignes i honrats (44). 

Vistes les reaccions desencadenades despres de la detenció, no hi ha cap 
520 dubte que les autoritats govematives s'adonaren que havien utiliizat una actitud - 

no massa elegant, especialment pel que feia a la detenció a les 5 de la matinada 
(45). Aií s'ha de jutjar quau, després d'alliberats els detinguts, i ja dipositada la 
fianca total de 90.W ptes. pel Dr. Andreu, a i'brgan oficial de la U.F.N. s'assen- 
yalava que les autoritats s'excusaven, culpant-se mútuameni del succeit. 

Pocs dies desprks van comenqar a sentir-se en el ministen de la Govemació 
els efectes de la sotragada provocada a I'estament farmackutic. La U.F.N. perno 
eudarrerir la seva vista amb els trhmits previs de peticid d'audikncia, s'uní a una 
comissió del Col4egi Provincial que la tenia concedida per una altra qüestió, i 
amhdues entitats, juntament amb una comissió d'estudiants, van fer wuhixer al 

\ a  la ncccwiai que rb famaer\ul#n <ipsn)ol, r'apuni<rrin que 12 pnrnera naiioa 1s dood a cont'i. 
xcr a Madnd el dian "r\BC".cn rl numero del 10dc frhrcr, i qui hrwndanal 13 noi>cmdc Izrnprr- 
winment J ~ l r  bmadui tc \  dirzri<or del Smdrcai a <r< 2 d r  Id .nnrin~dr 3 horeí rbanr quc iinguir 
sin lloc ets fe@. No es dissimulava el crilen que rnereirien als redactan d'aquüt escril la curiosa coin- 
cidencia, assenyalant-se que tot es va fer amb un ventable refuiamen1 de cniellal per pan de les auto- 
nlats barcelo~ines. iaaue "es va fer akecar del Uit als detheuts i x'ls w n h  en miede eubdiescivils .. . " ,. .. 
prlr unen Jr. la ouiat. tertiman$ de la u v a  honrrda t l abonw &ida" 8 que podia \andglurtar.w 
iIs\rni elr prncdiiier 'aquel1 govcrnador. dmh una Ileugircsa impropia del scu clnrc I de la sria 
lama de rrneiai, J'haicr proeedii mntr. ckcarnpdn!~ r n s c  aimideraciia 1s qudbtai de le, p.no 
nes. equiparan1 a hames honrats amb wlgan  asassios". 

44 - "La Voz de la Farmacia" V I  (1935) 67; 481. 
De totes maneres, cal dir que el Sindical de Farma&utics de Barcelona no tan sois acceptava la 
denúncia snhnima sin6 oue la recomanava oer tal d'assoiir Ics seves finalitars. ~ ~ , 

45 - tx tenonv~ren la proieiia ci claurtre ds la fsrultat de Farmacia. proidti psl D r  Carulls. rcciur de 
la Univcnila8, ti> ,an deleyl. 1 c l  SinJi;ar MZJic A m&. ~ l t r r i  ieprewniaoe de prcsi<gioses cntl- 
tats visitaren les autoritats per tal de manifeslar la seva prolesla. 
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ministre la violenta indignació dels farmadutics amb el tracte donat als seus 
companys. El ministre, que es mostrk visiblement impressionat en sentit favora- 
ble, manifesta que estava abrumat pels telegrames rebuts, que passaven de 200, 
d'entitats mediques i farma&utiques i de particulars, fins i tot de pobles petits, i 
que trobava disculpable el fet que els detinguts haguessin donat motiu a la deten- 
ci6 per algun excés, i que tots se sentien una mica anarquistes quan es tractava 
de defensar els interessos davant dels poders públics. S'excusk, perb, d ' inte~enir  
en la qüestió per estar aquesta en mans del Poder Judicial, i va prometre aprofi- 
tar una ocasi6 favorable per recomanar al govemador de Barcelona que donés 
expticacions respecte a les frases que havien molestat als farmadutics i que el1 
havia dit als periodistes, motivant la campanya d'eschndol i desprestigi per 
aquests comencada. 

La premsa, en general, aixi ho admetien els directius de la U.EN., es mani- 
festava hostil i publicava amb veritabie acamissament les noticies tendencioses 
rebudes de Barcelona i, en canvi, només uns quants diaris van publicar el mani- 
fest de la Uni6 (46). 

Tot aixb no impediria que "El Imparcial", de Madrid, pubtiqués una crbnica 
del corresponsal barceioni Marsillach, crbnica que motiva que una nombrosa 
comissi6 de farmac&utics an6s a visitar la redacci6 de I'esmentat diari i, en to 521 
d'ira, exteriotitzessin la seva indignació per I'article del periodista catala. A la - 
una de la matinada, van anar novament a la redacció del diari els farmackutics XXlI 
Eraso, Herrero de la Orden, Vallés i Ldpez Garcia. Després d'una confer&ncia de 
dues hores, se'ls va oferir publicar la contestació que, a I'efecte, portaven prepa- 
rada i, aixi mateix, publicar tots ets documents que cursés la U.F.N. a partir d'a- 
leshores, sempre que I'espai ho permetés. 

La visita feta amb ia mateixa finalitat a "El Heraldo de Madrid" perla publi- 
caci6 d'una caricatura ofensiva, aconsegui també identic resultat, esperant-se de 
tot aixb que poc a poc canviés I'hostil, en principi, actitud dels diaris. 

L'ambient farmac6utic poc havia canviat. Malgrat les activitats desenvolupa- 

46 -La segona nata enviada per la U.EN. e1 14.2.1921 deia: 
"19 Que el Sn principal y diredo de los S iod i~~ tos  y de anoles M a d o n e s  farmSrruticas &en, 
ha sido el de di@ear la &e, impodeado s los que abusan de su tíhilo pnrs explolsr Utnoblemeo 
C a los d & W o s  eofennos nomas de m o d  v decoro oor eUos 0lvidadD9. 
"5610 ,ecuadarinmons. 3 pan, pnbrn i i  ongaio* obligado, por Is bsloris fmaciut irn, b i  lntsdo 
de e l s b l ~ r e w  precios mininias. de ronfomidsd con las exigencisr de wi buen soniciu. 
"Y oo hubiera tenida que -ni< s medios propios si el Estedo hubierv atendido sus rrileiados 
requerimientos pani atajar la pmsotudón de uns pmfesión necesitada del n>syOr osrrúpulo en su 
cjenlcio. 
"P. Oue mhzúa alnrsdn de d m s e  sireved s &m ose ha suóido bovcoil de las S h d i r ~ l o s  v - 
ramo c o n m e n d a  de 6L pe juidos en sus inle-. 
"Si el proceder de alguno le enajenó la simpatia do lo9 f a m n d u t i w  nadie pode negar s &m el 
per<&mo de410 de elegir sua proveedoia". 
Si be trobem en aquesta nota algunes inexacliluds pel que fa a I'actitud dels farmaFeutiei eníront el 
boieoi. I'aclilud presa per I'Administra"6 queda ben palesa. 
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des, encara apareixia en els diaris una nota ressenyant que el procurador Joan 
Josep Izquierdo, en representació del farmaceutic Amargós, havia comparegut 
davant el jutjat demanant ser pari en la causa que es constituia contra la junta 
directiva del Sindicat de Farmaceutics de Barcelona. 

També es dona a la publicitat el procés dels dirigents del sindicat de 
Guipúscoa, encara que en aquests no es va donar l'espectacle de I'arrest dels pro- 
cessats com va passar a la capital catalana, sent la Unió Fannaceutica 
Guipuscoana la que en aquest cas dipositaria la fianqa exigida (47). 

Una considerauó 
Finalment, hem de tenir en compte que el movirnent sindicalista farmadutic 

va representar una actitud activa disposta a ambar on no ambava el Col.legi 
Oficial, comptant amb el beneplacit d'aquest. Els farmaceutics oposats al sindi- 
cat ho eren en un sentit dmdepend&ncia, i les actituds preses enfront del mateix 
haguessin estat identiques encara que el Col.legj Oficial hagués actuat igual que 
el sindicat. 1 si l'actitud reivindicativa dels dependents de farmacia venia a repre- 
sentar un motiu més de complicació en la problematica farmadutica, sense que 
aixb signifiqués que les aspiracions dels auxiliars tinguessin res a veure amb 
aquelles discrephncies, el veritablement lamentable fou que una wl.lectivitat 

522 - professional anibés amb aquestes actituds a un punt tan greu que semblava 
XXII demostrar que la corcava quelcom pitjor que el mal funcionament dels col.legis. 

Una crisi d'identitat i no trobar un lloc just dins la societat eren el centre 
sobre el qual continuava girant el desconcert, el temor i la por del farmaceutic, 
que obliga a molts d'elis a acceptar la política del sindicat. 

47 - "La Voz de la Farmacia" Vf (1935) 68,552. 
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COL.LEGI DE FARMACEUTICS 
DE SABADELL 



L a primera noticia documental que tenim del Col4egi de Farmaceutics de 
Sabadell 6s un liibre d'actes, que s'inicia el 13 de setembre de 1929, conti- 

nuació d'un altre no localiizat. 
Pel que es dedueix d'aquest Ilibre d'actes (1) aquest col4egi ja portava temps 

funcionant, encara que no hem pogut determinar des de quina data. Sembla ser 
que era un col4egi estructurat independentment del de Barcelona i amb estatuts 
propis. 

Trobant-se aquest any (1929) el col4egi de Sabadell que en diverses tendes es 
venien específics, denunciava aquest fet al govemador civil. 

El mes de maig de 1930, redactada I'acta en catala, se'ns mostra I'existkncia 
de casos d'ofertes en exclusiva en el subministrament de medicaments a alguna 
societat, mútua o germandat, wnsiderant-se que calia que aquestes ofertes fos- 
sin conegudes pel co1,legi i que aquest prengu6s els acords pertinents per fer-los 
complir a tothom. 

El mes de juny es tracta en el col.legi de la formació del Comitt? Paritari de 
Barcelona i de la presentació pel Col.legi Oficial d'aquesta ciutat de les contra- 
bases deis auiliars de farmacia. 

Es palesa que el co1,legi tan sois tenia jurisdicció col~legial a Sabadell quan 
pel mes de setembre de 1930 es dóna de baixa un soci per absentar-se de 
Sabadell. S25 - 

Pel que fa a qüestions econbmiques, els fons que movia el col.legi eren de ~ ~ 1 1 1  
l'ordre de les 215 ptes. anuals, havent de tenir cura aquest de la tarifació de les 
receptes de la beneficencia. 

Aquest col.legi no tenia local propi. Per tant, les reunions es feien a 
I'Acad&mia de Belles A*, la qual cosa motiva que, obligadament, es fessin socis 
de la dita entitat cultural, pagant una quota de 2,50 ptes. mensuals. 

Es lamentaven els farmaceutics de Sabadell dels preus de les especialitats, 
que no deixaven el benefici que ells creien just. Per aquest motiu, el mes de 
setembre de 1931 es sol~licitava als laboratoris productors d'especialitats d'ús 
corrent a Sabadell que miressin de concedir un 25 % de benefici. 

La qüestió dels horaris 6s tractada a final d'octubre d'aquest mateix any i el 
mes de novembre -les actes novament s6n redactades en castellh- es considera 
que I'aplicació de les bases de treball presentades pels auxiliars de farmacia són 
un problema. Quant als torns i al descans dominical, s'acordava aplicar-los des 
del dia 22 del mateix mes, deixant de sewei 5 farmacies els diumenges. Aquesta 
qüestió, com podem veure, no mostra la virulkncia que s'havia registrat a altres 
llocs i que ens pot palesar que, en general, el reduit nombre de farma&utics afa- 
voria la presa d'acords i el seu compliment. 

El mes de gener de 1933 la xifra del moviment econbmic col~legial passa a ser 
de quelcom m6s de 400 ptes., estructurant-se un pla general de futures actua- 

1 - A.H.C.EB., Libro de Actas del Colegio de Fana&uliurs de Sabadell, 13.9.1?29114.9.1936, 
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cions: aprovació de tarifes, contestacions a la premsa, donar llibertat als far- 
mackutics per valorar lliurement les fórmufes magistrals, canvi de lloc de reunió 
i concessió a 1'Associació Tecnica de la Indústna Textil d'nn descompte del 15 % 
sobre els preus establerts perla tarifa de beneficencia. 

Cal esmentar que entre el 6 i el 25 d'octubre de 1934 es produiren uns fets de 
caire polític, motiu de polkmica, tota vegada que en el Dian de Sabadell del 21 
d'octubre de 1934 s'havien comentat uns fets atnbuits a un farmaceutic que havia 
fet fotografies a individus armats que intervingueren en la revolta, i que el dia 25 
del mateix mes ingressava com a col4egiat: Miquel C ~ s a f o n t  Peiró, farmaceutic 
postenorment reconegut com a una autoritat de les ciencies paleontolbgiques 
(2). ~, 

la  després d'aquesta data no irobem mis noticies rcfendrs a aquest collegi. 
El llibre d'actes. iancat el 24de setembre de 1936. ens mostra el scgell del Comite 
Sanitan, afecte al Comitk Central de les Milicies Antifeixistes, Se&ó Farmacia; 
el del Sidicat Únic de Sanitat, Secció Treballadors de Farmacia CNT, i el de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya, practicament il.legible, la qual cosa 
ens demostra que el cof,legi va ser incautat per aquestes sindicals després del 18 
de julio1 de 1936. 

Com a resum podem dir que pel que coneixem documentalment d'aquest 
526 col.legi, sembfa ser que els seus afiliats estaven, en general, forca avinguts i que 

XXIII col.lectivament mostren, tal vegada, una perspectiva més ampliada que la del 
col.legi barceloní. De totes maneres, perb, es necessan el coneixement d'altra 
documentació per poder sentar cntens més sbiids, documentació que fins avui 
no ha estat donada a coneixer. 
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L a manca d'estudis corresponents a la vida dels Col.legis Oficials de 
Tarragona i Lleida no permet assolir una visid global de tota la Catalunya 

farmackutica en aquest període comprb entre final del segle XIX i primera mei- 
tat del XX. Aixi i tot, creiem que la visi6 obtinguda a través dets fets registrats, 
prenent com a eix el col4egi de Barcelona i tot I'esmentat referent a la 
Mancomunitat Catalano-Balear, pot ajudar-nos. 

Cnl.leg¡ OSeial de Famiac&utics de Girons (1898.1939) 
No coneixem estudis seriats sobre el desenvolupament corporatiu dels apo- 

tecaris de Girona pertanyents al període compres entre meitat del segle XVI i la 
desapancib de I'antic Col4egi d'Apotecaris gironí, ni de les vicissituds esdevin- 
gudes durant I'epoca de I'ocupacib francesa, així com tampoc del que fa referen- 
cia al segle XIX fins ambar a la implantació de la col.legiaci6 obligatbria. 

Indiscutiblement, un penode tan important com el que hem assenyalat obli- 
ga a pensar en la necessitat d'investigar seriosament la documentacid que pot 
existir. No podem dubtar que la tradicib existent a Girona ens podria aportar, cas 
de fer-se els estudis que manquen, importants dades per al coneixement de la 
bistbria de la farmacia catalana. 

La panorbmica, perb, es fa diferent a final del segle XiX quan s'estableix la 
col.legiaci6 obligatbria (1). 529 - 
Un naixemeni d iEd XXIV 

El Col.legi Oficial de Farmaceutics de Girona s'iniciava el 26 d'abril de 1898, 
seguint el decret de 12 d'abril de 1898 que assenyalava que, en breu, es constituis 
un Col.legi de Farmadutics a cada provincia espanyola (2). 

El govemador civil nomenava una junta interina que donava pas a la prime- 
ra junta col.legiai, mitjan~ant eleccions, després de fet el cens de farmaceutics 
gironins. No tots, perb, formaren part del col.legi ja que a pnmers de  1898 enca- 
ra en faltaven per ingresar (3). La majona dels farmadutics gironins estaven 
contents amb la col~legiacid obligatbria perqu&, en pnncipi, significava un aüibe- 
rament del centralisme de les gran capitals, aixi com també del caciquisme (4). 
Cempenta eixida grbcies a la nova estructura es posa en evidencia amb un intent 

1 - L'única persona que ha realitzat estudise~atssob~eel desenvalupameni de la farmacia gironinad'a. 
quesl periode fou en Josep Ma Pla Dalmau. Obligadament hem de referir-nos als seus estudis. 

2 - Els farmadutics gironins van veure favorablement que despres de 43 anys es dones compliment a 
I'articte 80 de la llei de Sanitat de 1855 ja que 6"s I'any 1898 la vida col.lectiva professional far- 
madulica gira al voliant dels sots-deleg& de farmacia nomeoats pels governadon cinls per cada 
oanil judicial. . . 

3 Pla.1 M .  Pequrild hiriunadcl CoCgioOfirialdr F~madui,cordc la prostncia de Gerona ensu pn. 
mcia eiapr de aciiridadr, (ld9blY33) (ürrons. 1939)255 pp: 11-13. 



Coblegi Ofcial de Formaciurics de Girona (1898-1939) 

d'aproximació als altres sanitaris (S), amb uns estudis dels medicaments nous d'a- 
plicació interessant i dels productes naturals del país, encara que no fossin d'ús 
directe per a la farmacia, i amb la persecució d ' i n t~sos  afincats a la zona (6). 

La biblioteca col4egial s'bavia endegat i havia assolit 13 volums a final d'a- 
quest any, amb un cens de 115 col,legiats. 

Els farmadutics gironins s'interessaven en un projecte de confecció d'nn 
"Formulario catalán de Farmacia" per presentar-lo en l'Assemblea de col,legis 
que havia de celebrar-se el mes de setembre. D'altra banda, el col.legi no s'hi va 
poder adherir per haver-ho conegut amb retard a causa de la campanya que esta- 
va fent per tal de neutralitzar les pressions que en contra la col4egiació obligatb- 
ria es feien sobre el diputat Dato, a qui feia costat, entre d'altres, el diputat giro- 
ni Josep Herrero Sánchez. 

A final de 1900, els farmaceutics gironins co1,legiats s'adherien a la "Unión 
Médica Hispano-Americana", considerant les seves elevades finalitats científi- 
ques i patribtiques i, tal vegada una mica a contracorrent, felicitaven a la pre- 
sidencia de la recentment creada Societat de Dependents de Farmacia de 
Catalunya, tant per la seva constitució com per les seves aspiracions (7), encara 
que l'any 1906 els farmachutics s'oposarien a aquestes. 

530 Un ressorgiment - 
XXlV A partir del 30 de mar$ de 1905 es volgué donar una nova vida al coi4egi i, 

presa possessió una nova junta el 15 de juliol, presidida per Emest Vivas, 
comenpven altra vegada els famaceutics gironins a monre's, portant com a cap- 
davanter el seu president, conegut per les seves activitats cuiturals i que maute- 
nia en la seva rebotiga una tertúlia amh els metges i alguns eclesiistics de la ciu- 
tat. 

Les primeres mesures preses van ser retomar a la vida el butUetí gironí, 
nomenar una comissió per estudiar i proposar noves bases per al desenvolupa- 
ment del col.legi, sondejar els qui volien seguir pertanyent al col4egi i els qui no 
ho volien i contractar un nou local social en el pis principal del núm. 3 del carrer 
de Santa Clara, des del mes de setembre. 

Pocs dies després es nntava un apreciable canvi en I'aspecte i contingut del 
ButUetí. No es van fer esperar massa temps alguns resultats positius. El mes d'oc- 
tubre, 7 farmaceutics demanaven volnntariament la wl.legiació; es celebraren 
algnnes assemblees en els respectius caps de partit judicial de la provincia; es va 

- 
5 - El Bullleti del col.legi, que havia vist la llum el 31 de mar$ de 1899, desapareixia amb el núm. 4, 

componen1 a desembre del mateix any. ja que I'Assemblea Catalana, amb el propbsit de publicar 
un Butlleii General, resolgut suspendre el del col.legi gironi, en benefici del "Bolelín OTieial de los 
Colegios de las cuatro provinci~s de CataMa",el primer número del qual apareixeria el mcs d'abril 
de 19W. 

6 - Ouan aleuns fannadulics enemics de la eol.leeiaci6 oblieatbria demsnaren la desoea06 d'aauesta 
~ " 

1rnpoxiri6. ri col le9 Jc (itruni J~rnitiA 11 rnintslic lul i i  Cjliql que no ,<'Ir kr u p  ca,. 
7 . PId. J M . VrquiBl hlslun~ up ril., ill 1 3 3  



Ramon Jordi i Gonzhlez 

adquirir un microscopi per a ús dels col.legiats i s'estudii la creació d'una secció 
d'anilisis. El mes de marq el col,legi dona a conkixer un reglament especial per a 
la secció de reconeixement, ankiiiis i garantia de matenals farmacolbgics i pro- 
ductes farmadutics oficinals (S), malgrat que no hi havia massa mitjans econb- 
mics per fer un laboratori, perb, així i tot, s'babilita una cambra amb I'anim d'a- 
conseguir aviat els diners per portar-ho a terme. 

Els contactes amb els altres col,legis menudejen i els farmadutics gironins 
acusen també la invasió d'especialitats en el mercat farmadutic. A i b ,  perb, no 
era motiu perquk molts d'ells perdessin l'interb per les cikncies naturals prbpies, 
la qual cosa queda palesa en i'intent de fer un herbari catali del quat n'havia de 
ser ordenador el farmadutic Ramon de Bolós (9). És també aquest any 1906 
quan el Dr. Andreu, que havia regalat un edifici en propietat al Col4egi de 
Farmadutics de Barcelona, també obsequiava als farmackutics gironins amb els 
sillons pera la biblioteca. 

Els farmac2utics de Girona no estaven marginats de la problematica d'altres 
ciutats. A final de I'any 1906 existeix una ventable preocupació per les com- 
petencies ruinoses que els comercos feien venent productes medicinals. Per nor- 
malitzar la situació, que era forqa complicada, prenent model de Franca, s'inten- 
tava esbossar una associació de fabncants de productes farmackutics i de far- 
madutics amb oficina, amb I'ajut d'altres coI.fegis dels quals s'esperava l'adhe- 
si6, entre ells el de Barcelona (10). 

Un interessant projecte que s'iniciava el 1907 va ser celebrar una exposició- 
concurs de materials farmadutics per tal d'impulsar I'abans esmentada secció de 
reconeixement i anklisi de drogues d'ús farmackutic, qüestió que no semblava 
pogués prosperar. 

L'aspiració dels dependents de farmacia d'assotir un tito1 oficial d'auxiliar, 
motivava que els farmadutics col.legiats dirigissin als ministres d'lnstrucció 
Pública i de Govemació una exposició en contra d'aquesta aspiració, aspiracid 
que realment preocupava, en un país on les Ueis es trampejen, sabent perfecta- 
ment que un títoi de grau mig podia portar com a conseqühncia que s'obrissin 
establiments de menor categoria que les farmacies facultades per a la venda de 
medicaments (11). Aquesta 6s una idea que esta present quan, per les com- 
petkncies de medicaments per estranys a la professió, es valorava la possibilitat 
de fer compres col~lectives per poder defensar-se millor de les competkncies 
il4egals. 

El mes de juny de 1907 es detalla quk 6s el que s'havia de fer per portar a la 

8 - Id.: 63. 
9 - Vegeu G.E.C. 

10 - Pia, J.M., Pequeña historia. op.cit.; 70. 
11 - Id.; 74. 
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practica I'Exposició farmaceutica (12). L'activitat dels farmaceutics gironins 6s 
evident durant aquest any, tant per la preparació com per la celebració de 
I'Exposició, que tingué Uoc el dia 27 d'octubre amb assistencia d'autoritats civils 
i professionals i representants d'altres col,legis, els quals concursaren optant a 
premis mitjancant comu~cacions i treballs científics de tota mena, quedant en 
l'hnim dels organitzadors que farmackutics gironins assistissin a les altres dues 
exposicions de productes farmaceutics que se celebranen a Saragossa i a 
Barcelona més endavant. Cal destacar també I'interes en la fundació d'una coo- 
perativa famadutica de la qual s'assentaren les bases, perb que, a I'hora de la 
veritat, no seria més que una societat per accions. 

La problem&tica general també es detecta a Girnna 
A comencament de segle, el 23 de gener de 1901, en una assemblea ja es trac- 

tava de la manca d'harmonia entre els farmaceutics de Girona capital i de 
Figueres, atribuint-ho a I'exces de farmicies. Evidentment, la manca d'una tari- 
fa oficial, la inexistkncia d'una limitació de farmhcies i l'existencia de pactes -com 
succeia a Olot- amb societats enteses com a benefiques, l'intmsisme registrat a 
Sant Feliu de Pallerols, a CasteUfuLlit, a Les Planes -un espardenyer venia medi- 
caments- eren qüestions que marcaven negativament un normal desenvolupa- 
ment professional (13). Perb, al costat d'aixb es pot assenyalar I'existencia de 
bones relacions inter-col~legials, el respecte als proboms de la professió i, com a 
punt d'kmplia volada, cal remarcar I'intent del co1,Iegi per tal que s'establís entre 
Espanya i els paisos sudamericans una mútua proteeció dels productes far- 
maceutics. 

El dia 8 de setembre, en el teatre Principal, amb una munió d'autoritats far- 
madntiques, s'iniciava I'Assemblea de col4egis Catalans que pertocava celebrar 
com a "IV Asamblea Regional Farmacéutica" (14), en la qual es desenvoluph 
tota la temhtica que s'bavia previst. 

La vida col4egial no va ser massa esplendida I'any 1903, a diferencia del que 
havia estat I'any anterior, i les pressions encaminades a eliminar la col.legiaci6 
obfigatbna adquinen durant I'any 1904 molta forqa, a l'extrem que en coniixer- 
se a Girona la notícia de l'autodisolució del col.legi d'Alacaut en una assemblea 
general, va fer trontollar ais farmaceutics gironins. Perb l'empenta i la tossudetia 

12 - Es pretenia que, sota la protecció col.legial, eh farmachutics dekessin de banda La preocupaci6 per 
I'augment del volum en el merca1 d'especiaiitats farma&utiques i que, en liac de posar-s'hi en con- 
tra. orocuresin enamilar-bo acceotant tot el aue tenia de oroeresiu. idea aue movia esoecialment . . . ,. 
a. prerident delr farmadutia gtioninr. Ernest Vivar 

13 - Sembll %r quc CI guvirnsdor <inI puc hdvid aciuat contra cl, ,$ilruu>\ Prri>.d'.tltn brnda. irr uim- 
piir'ncies ~l.iiritcr entre cls piupir fdrma;euii& de Figucar motivaren que c i  notifique, al mricix 
govemador civil els constan6 incompliments de reglaments, ales que aquest any, 1901, se sumara als 
problemes el eas de Palamás, loealitat on els droguen venien especffies afegint-se a la iegi6 d ' i n t ~ .  
sos escampa6. 

14 - Pta,f.M., Pequeña histotia.ap.cit.; 45. 
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d'uns pocs no va poder acabar amb I'empenta i tossuderia dels partidaris de man- 
tenir el col.legi, sortint-se aquests amb la seva (15). 

Després del 1907 sembla ser que la vida dels farmadutics es desbarata i 
repercuteix en el col4egi, on les assistkncies s6n poques. Veiem que el projecte 
de concórrer a l'Exposici6 de Saragossa es toma entera, fins i tot en alguna reu- 
nió de la junta directiva nom6s hi assisteixen tres o quatre dels seus integiants i 
es prescindeix d'actes socials, w m  era el previst de I'entrega de diplomes als dis- 
tingits en 1'Exposició d'octubre de 19W. Es tomen a reviure una $rie de probie- 
mes aillats, que de totes maneres afectaven la col4ectivitat: toms de guardia a 
Sant Feliu de Guíxols, discrepancies amb el municipi de Cassa de la Selva, perill 
de creaci6 d'una farmacia per la societat cooperativa "La Equitativa" a Palam6s, 
etc., problemes que, de vegades, es podien resoldre i altres no, perb que ens fan 
evident que no existeix un autkntic desig d'integrar-se col4ectivament en el 
col.Iegi, malgrat els esforws fets per uns pocs que, d'altra banda, tampoc ho 
aconseguiren (16). 

Cany 1909, despres de Uegir I'article aparegut el mes degeneren el "Boletín" 
del col.legi gironí, tot i la seva duresa, i encara podnem dir-ne manca d'elegan- 
cia, amb que s'expressa el nou president, Gelart, es pot veure la preocupaci6 per 
I'actitud dels droguers intmsos (17), que també es posa en evidkncia a través de 533 
la circular que el col.egi dirigia a tots els droguers, herbolaris, establiments d'ui- - 
tramarins i queviures, precisant els preceptes legals sobre la venda d'especialitats XXIV 
farmadutiques. 

Un recurs que I'anterior president havia interposat per tal d'evitar que la 
societat cooperativa "La Equitativa", de Palamós, mantingues una farmacia 
amparada pel farmackutic Bouffard, motiva que els farmadutics gironins, mit- 
janqant el seu president, es digissin a tots els wl4egis d'Espanya buscant una 
acció comuna. Del fet se'n va fer ressb tota la premsa barcelonina i I'empenta 
dels nous directius wblegials, entusiasmats per la campanya que wntra l'intm- 
sisme s'estava fent a Arenys de Mar, motiva que es caldegés tot I'estament far- 
madutic espanyol, a I'extrem que el ministre La Cierva va haver de publicar una 
reial ordre molt energica contra l'intmsisme i la venda d'especialitats "pedfio. 
sas" (18). A tal punt havien ambat les coses que, per exemple, aquest any un 
individu nomenat Beltri, sense cap mena de títol i per les bones, va obrir una 
farmacia a Vilajulga, farmacia que no es clausura immediatament quan s'actua 

15 - Remfzant.se en la Insmaió  General de Sanitat, del 12 de febrer, que reconeiria que metges. lar- 
mafeutics i veterinaris podieo reunir.se fflaiuntament o separada en ffll.legis per a millorament, 
reffllzamenl mulu i instruwió dels seus eslamenls, malgral que únicamenl una tercera part dels asso- 
eiab s'interwavcn oel ml~lePi.els famadutics eironins assoliren aue el dia 10de desembre de 1E4 u 

el tiubem clr alorgutr el iiiol de Carparact6 Oficial 
16 Pla J M .  Prq~tña h8siund upc!!. SS 
17 - Id.; 95. 
18 - Id.: 91-98. 
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judicialment contra eU. En no pagar aquest la multa que se I'hi imposa de 125 
ptes. va haver de fugir del pohle. 

De la mateixa manera que l'any 1905 s'havia detenninat el descaus domini- 
cal a Blanes, el 1909 s'imposava a Girona, Figueres i Banyoles (19). 

Els farmadutics gironius no es mautenien, perb, aillats de la problematica 
general, tot i la minsa vida col.1egial. De cara a l'assemblea de sots-delegats de 
Sanitat que s'havia de celebrar a Valencia, el president, Gelart, portava 17 punts 
(20) pera defensar-hi. 

La satisfacció pel reial decret sobre obertura de noves oficines de farmacia, 
evitant anterior5 irregularitats, motiva que molts famadutics gironins enviessin 
telegrames de felicitació a La Cierva, de qui es deia que havia portat una bona 
gestió sanitaria. 1, si per una reial ordre es desestima una petició del farmaceutic 
del partit d'en Canalejas, Pérez Xifra, en uom dels sots-delegats de Farmacia, La 
Cierva es continua preocupant per les qüestions farmac&utiques. Pero, malgrat la 
densitat d'aconteixements que es produien a nivell de I'Estat espanyol, la 
decadencia del col'legi ja era greu el 1910 (21). Potser aquesta qüestió seria la 
que impulsaria al president, Gelart, a presentar a Madrid, el mes de novembre, 
en l'assemblea a la que s'hi havia convocat a representants del tot el país, un pro- 
jecte d"'~soCiaci6n de Farmacéuticos Espafioles", tal vegada antecedent del que 
després seria la "Unión Famadutica Nacional" (22). 

A primer de I'auy 1911 el col.legi canviava de domicili, passant a la Rambla 
de Girona, núm. 31, Ir pis. Pero resulta curiós que aixb que podria fer-nos sospi- 
tar una endegada del col4egi no ho era ja que, per exemple, fins i tot trobem que 
les actes de les reunions no s'escrigueren, sembla ser, per incompliment de l'ofi- 
cial de secretaria, la qual cosa, en principi, sembla injustificable en un bon siste- 
ma de govern (23). 

Aquest any es mostren incompatibilitats entre I'autenor president, Vivas, i 
l'actual, Gelart, qui, aquest últim, tornana a ser reelegit el dia 26 de gener de 
1912, en aquest cas tambL com a director del Butlleticol.legiai. El 9 d'octubre de 
1913 la crisi ja 6s greu i la junta de govern acordava que, havent-se d'aprovar el 
nou reglament, es deixava en completa liibertat als col4egiats i tota la junta dimi- 
tia (24). 

19- ld.;98. 
U1 - Fmii de I'inter&s del9 fmac&uties, les assemblees se celebraven en difereols luditlifals i rewllien el 

parer dels poes o molls famackulia assistenü. 
21 - El BuUleti wl.legiai delrava de publicac.se el mes d'oclubre de 1909i no reaparekcria Tins pel febrer 

de 1911, amb earkcter bimensual. 
22 - Pla, J.M.. Pequeña historia. op.cit.; 115. 
23 - El que si es pot veure 6s w m  els direclius asisleixen en nom dels famac2utics guonins a les reu- 

nions que se celebraren en diferents llocs del temiton espanyol pei lrauar d'acciuns conjuntes per 
afrontar la probtcm&tica profesional. 

24-  Pla, J.M., Pequeña bisluria. op.cit.; 118. 
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Reestructuració col~legial 
Des del 1914 fins el 1918 no s'escnuen actes en el col4egi gironi, tot i amb 

aixo, si la vida col.legial no és massa espléndida, el fet de I'adhesió dels gironins 
a la "Unión Farmackutica Nacional", que havia nascut el 1913, creiem que va evi- 
tar una mort definitiva del col.legi ja que aquest col4aborh molt activament amh 
aquella, sense evitar-se, perb, la vida Ianguida del període 1915-1917. 

El 23 d'octubre de 1916 es donava a coneier el reial decret establint la defi- 
nitiva col~legiació obligatoria dels farmackutics i que conduiria, el 16 de gener de 
1918, a la reestmcturació de I'entitat per a la constitució definitiva del Co1,legi 
Oficial de Farmadutics de Girona, sent elegit com a president Francesc Castellví 
(25). 

Des d'aquest any les referencies a les anomalies i intmsismes es repeteken 
de manera continuada i ens mostren un constant fons de malestar que res té a 
envejar a la resta de col.legis de I'estat espanyol, tot i que sembla apreciar-s'hi 
una major unitat pel que fa a les actuacions de I'estament farmadutic espanyol 
canalitzat per la U.F.N., malgrat que en cada indret existien constants incompli- 
ments de la legislació vigent, tant per part de farmackutics com de no farmacku- 
tics. Podnem citar coma exemples d'anomalies les localitats de Tossa, Sant Joan 
de les Abadesses, Les Planes, LaBisbal, etc. Tot i amb aixb, la possible vaga d'au- 
xiliars de farmacia, la creació del Sindicat de Farmadutics de la Provincia de 535 
Girona, la supressió d'iguales, els toms de farmacies en dies festius, etc. ocupa- Xm 
ren I'interks, com a mínim, d'un terc dels farmackutics gironins en I'assemhlea 
del 22 de novembre de 1919. 

Poc es diferencia la situació dels farmadutics gironins, així com les seves acti- 
vitats, durant els anys que segueixen. Pero cal fer constar queja I'any 1927 
algnns farmackutics volien separar el col4egi de la Mancomunitat Farmadutica 
Catalano-Balear, entenent que aquesta associació col4egial havia estat creada 
per al manteniment d'un butlietí col~lectiu que havia donat pobres resultats. El 
fet, perb, que es projectés el setembre de 1928 la N Assemblea de la Manco- 
munitat, a Girona, i finalment no es celebrks, ens fa veure que la tendkncia a 
separar-se de I'esmentada Mancomunitat era una realitat. És significatiu veure 
que quan la U.F.N. sol.1icitava que es contribuís a l'homenatge del general 
Martínez Anido, i havent donat el col4egi la quantitat de 100 ptes., aquella con- 
sideré~ que la quantitat era poca, el col,legi, manifestés que I'econnmia col.legia1 
era fluka (26). 

- 
25 - En el Buttletí wI.legial es d6na el nom de 131 farma&utics eol,legials pol desembre de 1918, dels 

quals, S0 havien resta1 fidels al col.legi dcsde 1910. 
(vegeu: Pla. J.M., Pequefia historia. op.cit.; 139). 

26 - Cal esmentar que si per una bandaescursava un telegramade felicitació al miaistre general Marlínez 
Anido en haver-ti atorgat la medalla d'or al trebaU, el wI-legi gironi, unint-se a la iniciativa del 
Col.leei de Veterinafis de Terol. enviava un allre teleerama al ~residenl del Consell de ministres. " - 
gcnrrrl Pnmo dr K i ~ r a .  intirewnt-,c cn que e< wnc6dtr el itiol de 'mnryurl de Is Wut" al mini,- 
i r i  dc la go%ernxt6. I'ahnnr esmcnlal Maniniz Anido 



El mes de setembre de 1928 el wl.legi es traslladava al carrer &Auriga. 
Un fet que no caush massa bona impressió fou que el col,legi refusés que se 

celebrés a Girona la proposada assemblea de la Mauwmunitat de 1929. També, 
vista la inutilitat de la Mancomunitat, segons els farmadutics de Giiona, aquests 
decidien donar-se de baixa des del I r  &octubre de 1929 del seu Butlieti i, en el 
seu Iloc, publicar un f u U  iuformatiu portaveu del col4egi (27). 

L'avantprojecte de bases de heball enhe farmadutics i auxiliars que havia de 
discutir-se a Barcelona, era considerat absurd en unificar les de Barcelona amb 
les de la resta de Catalunya (28). 

La retirada dels farmadutics gironins de la Mancomunitat Earmadutica pro- 
vod  una airada reacció per part del col4egi de Lleida, reacció que els directius 
farmaceutics gironins consideraren una ofensa i una intromissió. Tamb6 és curiós 
veure que en manifestar a la premsa un col4egiat de Valencia que el1 creia que la 
taxa mínima en el preu de venda de les especiaíitats farmadutiques era com una 
herencia de la Dictadura, el president dels farmaceutics gironins, Garriga, envia- 
va un telegrama al ministre i un altre al governador civil de Valencia iuteressant- 
los en la petició feta -que deswneixem- pel wl4egi de Vatencia en contra de 1'0- 
pinat (29). 

Val a dir que, en general, els farmadutics gironins mantenien una actitud - 536 
molt solidhria enfront la problemhtica col.lectiva amb els altrec col.legis, pero 

XXIV veiem també que, tal vegada per I'esck nombre de farmaceutics, determinades 
gestions dels seus directius podien haver fmctificat més, malgrat els uormals 
entrebancs. 

Entrant ja l'any 1931, deixant una mica de banda la problemitica general que 
afectava a tots els col.legis, s'ha de remarcar que s'aprovava la creació del labo- 
ratori d'auhlisis cot.legia1. 1 la proximitat del que significava la situació política 
del país es palesava amb la firma per part del col4egi de la circular "Pro Estatut 
de Catalunya", amb estudis sobre la inclusió de la sanitat dins les competencies 
de la Generalitat. S'adherien a la "Confederación de Farmacéuticos de 
Catalunya", creada a Barcelona. També es pariava de no airejar la qüestió de les 
farmhcies cooperatives, de no adherir-se a la actitud de censura que el wI.legi de 
Tarragona volia fer a la U.E.N. i al wl4egi de Barcelona; veient-se amb simpatia 
la aeació del Sindicat de Earmac&utics de Catalunya; tractant també dels primers 
convenis amb l'Institut Nacional de Previsió, bases peral complimeut dels hora- 

Tamb6 comprovem wm, piacticament caiguda la Dictadura i prbxim al poder el general Berenguer, 
el col.legi a donava de baira de la Mancomunital i, després, dirigia al ja nou govem un telegrama 
demananl I'amnistia a wndemnats per delictes politics a Calalunya i la revisi6 del procés de Garraf. 
(vegeu: Pia, J.M., Pequeña historia. op.cit,; 203,217,216,222 i 223). 

27 -10.; 216. 
28 -Id.; 223. 
29 -Id.; 225. 
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ns de treball, nova tarifa, pressupostos municipals inclosos els honorans dels far- 
mac&utics titnlars, adhesió a les accions de la U.E.N. contra els intrusos, etc. (30). 

L'any 1932 ve marcat per tot el que gira al voltant de I'article 13 i per l'acti- 
tnd recalcitrant no tan sols dels drogners, que volien seguir venent especialitats 
farmadntiques, sin6 també, d'alguns laboratoris i magatzemistes que seguien 
venent especiaiitats als droguers. Perb tot queda a I'expectativa de com anina la 
qüestió de I'Estatut. 

El mes d'octubre de 1932 un membre del Sindicat de Earma&utics de 
Catalunya, Vilar, explicana als fannadutics gironins, reunits en assemblea, els 
objectius, actuacions i funcionament del sindicat (31). 

L'any 1933 es dissoldna ja el Col4egi de FarmaiAutics de Girona, el qual, 
igual que els altres col.legis catalans, es veuna sotmks a i'imperatiu de la llei que 
deia que tots els col.legis catalans serien inclosos en el col4egi d'ambit per a tot 
Catalunya i que es decretaria el 29 de novembre de 1933 (32). 

El 24 de desembre de 1933 se celebrava junta general per acordar la dissolu- 
ció del col.legi i constituir la Delegació de Girona, del Co1,legi de Farmaceutics 
de Catalunya. En aquests moments el col.legi comptava amb 135 associats i, ces- 
sant el president Garriga, quedava com a president de la Delegacid Liuis O. 
Adrober (33). 537 

El mes de mar$ de 1934 es torna a endegar la vida col.legial segons la nova - 
normativa. La vella problematica, perb, segueix en alguns aspectes substancials: XXIV 
tarifació de receptes de beneficencia, preocupació per establir la limitació de 
farmacies, competencies entre els propis farmac&ntics, retard en el pagament de 
les quotes cot.legials i, com a cas curiós, podem veure que el Govem militar es 
queixava del deficient funcionament dels toms de guardia famac8utics. 

El 1935 es repetia la situació. Per instigació del farmadutic Sagrera, qui cons- 
tantment havia de ser advertit per la junta directiva pels seus incomplients de 
les obligacions col.ledives, es feia una denúncia al comissari d'Ordre Públic per 
tal de crear confusió. 

El canvi politic poques millores bavia pottat, si m6s no en aquestes dates del 
1935, ja que l'anormal funcionament de diferents fannhcies: Puigcerdh, Les 
Planes, etc., motivava la intewenció col~legiaf; havent també d'intewenir per tal 
d'evitar els anuncis, impropis d'una farmhcia, que el famac&utic P6rez Xifra feia 
estimulant la venda de la xocolata que es feia en una fabrica de la seva propietat 
(34). 

- 
30 - Id.; 234236. 
31 - Id.; 242 i 246. 
32 - Id.; 151 i 253. 
33 - Pla, J.M., Aporiaci6n a la historia de la farmacia gerundense en los Últimos cien años. 1811-1971 

(%p.¡. ¡VI) 51 pp. 
34 -Id.; 15.17 i 18. 



Durant el periode comprés entre 1936 i 1939 poques són les noticies que 
s'han recollit pertanyents a la farmacia gironina. Tan sois es citen les gestions 
d'un farmac&utic, el nom del qnal no es diu, per tal de mantenir un enilac amb els 
farmaceutics barcelonins que regien la sanitat catalana, i i'exist&ncia d'un tal 
Joan Oliver com a can de secció de farmacia del Comitk de Milícies Antifeixistes 
(35); saltant ja les noticies donades per Pla al periode que s'iniciava el mes de 
febrer de 1939 ja sota un altre rkgirn politic. 

Evidentment, la guerra civil fou causa que alguns farma&utics desidents del 
rkgim polític que s'al@ en armes contra el govem de la República prenguessin el 
cami de I'exili. 1 es pot comprovar que després d'acabada la guerra civil alguns 
dels qui ocuparen carrecs polítics col~legials no es distingiren pas massa per la 
seva equanimitat, limitant-se a dir "amén" a tot el que els vindria del "Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos". 
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E I Col4egi Oficial de Fannackutics de la Provincia de Barcelona iniciava la 
seva vida pel denet, d'ambit estatal, del 12 d'abril de 1898 que obligava 

els farmaceutiw a col4egiar-se per poder exercir la seva professió (1). 
Els dies 15 i 18 de juny de 1898, en el Col,legi de Famaceutics de Barcelona 

-el Col4egi Antic, conegut també eom a Col4egi Local- tenien lloc les reunions 
per escollir la que havia de ser la primera junta de govern del primer Col.legi 
Oficial de Farmaceutics de Barcelona. 

Endegat el Col.legi Oficial Provincial, d'un bon principi semblava perillar el 
Col,legi Local ja que aquest, segons els estatuts de la col~iegiació obligatoria, 
calia que es dissolgués. Aquesta situació motiva gestions per tal d'assegurar la 
seva supervivencia perquk els farmaceutics barcelonins no desitjaven la seva 
extinció -no hem d'oblidar que tenia cura del cobrament de la benefickncia- acti- 
tud indirectament refor~ada per I'adoptada per un nucli de farmackutics barce- 
lonins, propietaris de farmacies molt comercialitzades i enemics de la wl.legiaci6 
obligatoria, que temien que l'existencia d'un col.iegi oficial pogués ambar a limi- 
tar la seva potencia econbmica ates el criteri del Col4egi Oficial d'obtenir una 
major unifomitat de tipus professional, a la que no semblaven aquells estar 
massa ben dispostos ja que la seva mentalitat, de tipus liberal, tenia un sentit més 
competitiu. 

De totes maneres, la col.legiaci6 obligatbria no arriba a portar-se a t eme  
malgrat t'apreciable nombre de farmac&utics addictes a la mateixa (2). No seria 
fins l'any 1917, any que, per reial ordre del 6 de desembre, tambt! d'ambit esta- 
tal, la vida del Col.legi Oficial quedaria assentada i impulsada pels fidels a la 
col~legiació en posar-se definitivament en vigor la seva obligatorietat. 

Mancant el Col4egi Oficial en el seo origen de local propi, estava de llogner 
en l'edifici del Col.legi Local de la placa Reial, núm. 2. 

Qüestions generais a ~ v e U  provincial 
Els col.legis oficials de farmackutics havien nascut a Catalunya amb gran 

empenta ja que, tot just fundat el col.legi de Barcelona, del 16 al 19 de setembre 
de 1899 se celebrava a la ciutat comtal la 1 Assemblea de Juntes de Govern dels 
Col,legis Provincials de Cataiunya. Aquesta assemblea fou una previa presa de 
- 
1 - La creacid del Cat.legi Oficial no arriba mai a ser mal vista pel Cal.legi Local. que tenia vida propia 

i independent. lo1 i que, agrupas els fanna&utics valual&riament cn el Col.legi Antic o Local. no 
renint aquesi una auloritat efectiva, esperaven i estaven conven~ul~ que amb la implaotació dels 
col,legis oficials aquesta auloritat els seria concedida fins els extrems que desitjaven. 
Po1 ajudar a entendie els canvis p~líl¡~s registras a Espanya duran1 bona pari del segle X1X. i pari 
del XX, pel que fa ab panits polities a Cetalunya. la wnsulla deis esquemesque figuren en: Jordi R., 
La "olla" política deeimonbica en España. Molivos satiriws gr6fiws de inleris sanitario, médiw y 
farmackutico. "Butll.lntCirc.Ftca." XI (1979) 144,43:55 i Primera aponacid al coneixemenl de la 
tematiea salírica sanilariacorresponent a "La Españadel cambio". "Butll.lnf.Circ.Ftca." XlII (1987) 
zm, 2i:zs i z ~ ,  z9:3i. 

2 - El 26 d'abril de 1898 aquest gmp de farmadulics ja havia mantingut una reunid per tractar d'opo- 
sar-se a La wl.legiaci6 obligatbria. 
fordi, R.. Notes sobre la Farmacia barcelonina del segle XIX. L'Acadbmia de Barcelona de fa cent 
anys. "Anales de Medicina". Academia de Ciencias Médicas de Calaluña y Baleares. Número 
monografic extraordinari dedica1 al centenar¡ de I'Acad&rnia (1973) 138:141 
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contacte, preparatbria de la que celebrarien a Madrid del 18 al 25 d'octubre els 
representants dels Col4egis de Farmadutics Provincials (3). Després de la cele- 
bració a Barcelona d'aquesta 1 Assemblea, on es tractaren els temes de I'abolició 
d'iguales, mitjans per ambar a I'obtenció de partits tancats, protecció dels pro- 
ductes farmackutics i aigües minerals nacionals, aboiició dels especifics, reforma 
de I'ensenyament de farmacia, reformes de la llei de Sanitat i el seu reglament, 
h i t ac ió  d'apotecaries, etc., a I'Assemblea Farmackutica deis Representants dels 
Col4egis de Farmacliutics Provincials, que tingué lloc a Madrid w m  ja hem 
esmentat, entre la tematica tractada es proposava que els farmadutics militars 
excedents tinguessin dret a exercir la seva professió civil, amb la pretensió que la 
problematica plantejada pels abusos de les farmicies militars fos rnillor compre- 
sa pez aquests famackutics castrenses, creant dins dels serveis de i'exercit un 
sentiment favorable envers les reivindicacions dels civils. A aquesta mateixa 
Assemblea es demanava també l'abolició deis carrecs de sotsdelegats de fama- 
cia i que les seves funcions fossin fetes pels Col4egis de Farmadutics Oficials, 
vista la ineficacia que els propis farmadutics atribuyen a aquests sotsdelegats. 
Aixb no deixava de ser bastant afeaton ja que si estaven ben comprovades les 
múltiples limitacions que tenien els wl.legis tambk estava per veure quina seria 
la Línia a seguu pels col4egis recentment creats amb caricter oficial i obiigatori. 

Ja el 20 de novembre, vistes les discrepancies existents sobre I'obligatorietat 
de la col~legiació, el ministeri de la Governació s'havia dirigit a la Reial 
Academia de Medicina de Madrid i a les deis distints districtes per tal que infor- 
messin sobre la conveniencia, o no, de mantenir la wl.legiació obligatbria ates la 
proximitat de la data establerta i a partir de la qual qni no fos col4egiat no podria 
exercir la seva professió. 

Metges i Eannaciuiics. Dos mentsütais enfront la col.legíació 
A la sen de I'Acadlimia de Medicina i Cimrgia de Barcelona eis metges eren 

contraris a la col~legiació obligatoria de les classes mkdiques, perb el farmadutic 
C d m a  Langtin (4), acadkmic de la mateixa, votava en contra de I'opinió dels 
metges, ferm en el seu criteri que la wl.legiaci6 obligatoria resultaria útil per als 
farmacliutics. Al Uarg dels anys, perb, les afimacions d'aquells metges ambarien 
a mostrar-se com a certes, especialment durant les kpoques de monolitisme polí- 

3 - El 17 de selembre de 19a) se celebrava a Lleida la segona, L'ii de setembre de 1901 la tercera a 
Tanagana, celebraot-se la quarta a Girana el setembre de IWZ. 

4 - Presiden1 del Col.legi Oficial de Farmaduticr de Barcelona, persona de gran prestigi. D'eli ens diu 
Roldan en el seu Diecionari Doclor en farmacia i quimic forense de I'AudDncia de Barcelona, nasr 
cut eo aquesta capital el 3 de maigde 1842. Obtenia la llicenciatura el 28 de juny de 1876, doctorant. 
sc el 1869. Havia practica1 a B farmacia del se" oncle Jame Codina i Emch, dador en iarmacia i 
politic catala. S'cspecialiiza en analisir bramatologiques, industrials i patolbgiques. Profesor quKú 
de I'AudiSncia de Barcelona. tamb6 lou satsdetegal de Farmacia i dcgadels de Sanilat. De divenes 
acadkmies, 10" regidor del seu ajuntament i diputat pmvincisl i representa a Espanya en la 
Conf&ncia Internacional de Bmsel4es per a la unificaeió de la fórmula dcls medicaments heroia 
que se celebra el 15 de selembre de 1902. Roldán cita 55 treballs seus. 



tic posteriors a 1939, anys durant els quals els col4egis es convertirien en orga- 
nismes silenciadors i repressors de I'opinió dels seus col.legiats, obrant al dictat 
del sistema polític encamat en el "Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de España". 

Entre els farmackutics de tot 1'Estat espanyol el cnteri favorable a la neces- 
sitat d'establir la col4egiació obligatbria estava molt estés i, a la Ilarga, ambaria 
a predominar definitivament en totes les professions (5). 

Llanguiment corporatiu 
El moviment referit a la col.legiaci6 obligatoria quedava momenthniament 

reforgat amb la reial ordre de 3 d'octubre de 1900, on es promulgaven els seus 
estatuts modificais (6), la qual cosa no evitava que, temps després, tres metges 
interposessin recurs davant el Tribunal Contenciós Administratiu sobre la 
col.legiaci6 obligatoria dels metges, obligant a I'esmentat tribunal a reconkker- 
se incompetent per judicar la qüestió (7). També era reconegut pel propi Col.legi 
Oficial de Farmackutics de la Provincia que, malgrat aqueu recurs, la col.legiaci6 
obligatoria continuava amb tot el seu vigor i que, tot i ferma en el teneny legal, 
en realitat resultava vacil.lant, dubtosa i plena de dificultats en el seu aspecte 
practic d'aplicació. 

Voltats d'aquest ambient, des que fou creat el Col4egi Oficial els seus direc- 543 - 
tius procuraven afrontar tot el que podien perseguint i denunciant els casos d'in- xxv 
trusisme. Es crea una revista que va servir, d'acord amb els altres col.legis cata- 
lans, d'organ de difusi6 i informaci6 (8) i es va procurar per tots els mitjans que 
les actuacions col4ectives i de relació intercol~legials arribessin a constituir un 
bloc sblid i eficag per comparkixer davant IAdministració, tot i que, de vegades, 
es comprovava com la manca d'autoritat del Coi,legi -aquesta havia estat la més 
gran esperanya dipositada en la col~legiaci6 obligatbria- no resolia les més ele- 
mental~ qüestions per estar aquestes allunyades de la seva compet8ncia. 

Assemblees regionals 
Durant els anys 1899 a 1902 se celebraren a les quatre provincies catalanes, 

per torn, les Assemblees Farmact?utiques Regionals per tal de tractar els proble- 

5 - E l  Col.legi de Famac&uties Provincial de Barcelona e l  mes de julio1 de 19W tenia 466 i n x n b  de la 
provincia, la qual casa li donava la f o r a  suiieient per intervenir, a la vista del projecle de wnstitució 
de farmkcies oooular-coooeratives. oresentat wr la Uni6 de Monteoius de Barcelona i les seves afo- . . 
rrr. i rcdaiiai p.r i.adio;;t S&, ,\'ntan. En iquclt prqeete la un16 dfimai,  l'cxt~tCnct3 d t  fam3- 
;ir.> poc C>CN~.IIOIS~ que d~(pn>3ven m t d $ a m m ü  ds nial3 qualital o guc jubminiilravcn subrt3o- 
cte i  ddcrsntr .a li.\ ordcnidcs pcl, mslpri. Id qual c a a  f ~ i a  quc. el <:al liga exigr qur. c. manilerl+i 
qubes eres aquestes farmhcies per tal d'actuar en wnseqa&ncia. 
(vegeu: "Bal.Ftco." XVIII(19W) 22% 177-178 i "Bal.Of. de los Col.de Rms. de lascuatro prov.cat." 
1 (19W) <I; 103). 

6 - íd. 8; 221-238. 
7 - Id. 111 (1902) TI: 73.76. 
8 -  Ens refenm al "Boletín Olicial de los Colegias de Farmacéuticas de las cuatro provincias de 

Catalu8a". 
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mes que afectaven els professiouals, aportant-se projectes i resolucions que 
repercutirien en tota la península, mereixent ser debatuts i recolzats en les reu- 
nions celebrades en altres regions d'Espanya. Prova dcl que diem la tenim quan 
en I'Assemblea Farmaceutica dels Col.legis Provincials de Madrid es tractaren 
els acords de la 111 Assemblea de Tarragona i es nomen& una comissió per tal d'a- 
conseguir de I'Administració que pos& en practica els acords presos. També, a 
wnseqükncia de la IV Assemblea de Girona, el ministeri de la Governació ins- 
tava els governadors civils perque no aprovessin cap pressupost municipal en el 
que no hi estiguessin previstes les quantitats prbpies dels serveis de beneficencia, 
tal i com s'havia reglamentat feia onze anys (9). 

Una competkneia, una solució i una croniea inquietud 
La qüestió de les farmhcies militars que es venia arrossegant des de feia ja 

temps arriba a preocupar els farmackutics no tan sols catalans sinó de tot 
Espanya, donant lloc a que s'anunciés al ministre Silvela que, de no acabar amb 
els abusos fets per les farmicies militars, els farmackutics aninen a la vaga el dia 
I r  d'agost; amenaca a no tenir massa en compte tot i que veritablement hagub 
existit el propbsit de fer-la. 

Van meriixer l'atenció dels farmaceutics barcelonins la promulgació de la llei 

544 general de Sanitat de 28 de novembre de 1855, i els articles 84 al 89, pel que feia - als anomenats remeis secrets (lo), qüestió aquesta que si ja havia estat conside- 
XXV rada abans de la creació dels col,legis oficials, origiuant constants polkmiques, 

aquests intentaven donar-li curs considerant com a remeis secrets aqueUs que, 
venent-se en serie, la seva fórmula no hagu6s estat dipositada en el Col.legi de 
Famadutics de la Província, o bé l'analisi dels quals no es correspongués amb 
la fórmula. Amb aquesta mesura, de caracter netament professional científic, 
veritable funció sanitaria, es pretenia establir un molt acceptable control protec- 
tor deis interessos de la salut pública. 

També a final segle XM els auxiliars de farmacia vaiencians creieu necessari 
gestionar prop de I'AdministraciÓ la creació de la carrera d'auxiliar de farmacia 
(ll), legítima aspiració que comptava amb I'oposició dels farmackutics, tot i que 
alguns consideraven necessaria la creació del tito1 oficial. 

9 -  A wrnenpmement del segle XX els famadulics baricelonins no deurieo wnsiderar masa útil el 
Col.legi Oficial ja que I'any 1903. en celebrar-se les eieeeions per a la renovacid de dnea, aquesles 
foren pobres d'assistbncia i nques en desinteres per part dels electors. 

10 - Postenoment,per reialordre deI28.12.1861,q~eda~ap1ohibidaIaint1od~~~i6 ivendaa Espuyade 
(01s aouells terneis i esoecífirs la wmoosiei6 deis ouals fos desconeeuda. 

i que no aswliren la realitat de la canera pel resultat advers de la guena civil peral Govern de la 
República i per a la Generolita1 de Catslunya. 
El l(tal concedil postenomen1 el 1939 no és rrs m68 que un 1"st i lamenlsble succedani engendra1 
pel "Consejo General" que si ha asolit una millora en I'ensonyament dels aspirants ha estat iruit de 
la iniciativa panicular dels profcsson del Col.legi de Famactutics barceloni. Iniciativa anul.lada 
poslerioment. 
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Panorama a find del segle XM i cnmenpnent del XX, vist des del Col-legi 
Oficial 

Important fou que e1 15 de gener de 1900 la comissi6 anomenada pel Senat 
dictaminés sobre el projecte de Uei de Bases de Sanitat, aprovat pel Senat el 27 
de juliol de 1899. Onze dies després, també fou importaut, a nivel1 local, la cele- 
braci6 de la primera junta general extraordinaria del Co1,legi Oficial que tingué 
lloc en el Co1,legi de Metges, local on es reunien els farmackutics ja que el de 
I'Antic Col.legi resultava petit. Els 45 assistents a aquesta reunió acordaven que 
calia cobrar mensualment a cada col.legiat una quota de 2,50 ptes., designar-se el 
local del Col,legi Antic de Farmackutics com a seu provincial i publicar el 
"Boletín de los Cuatro Colegios de Cataluña" (12). Pels seweis prestats a la clas- 
se farmaceutica, s'anomenava coi.legiats d'honor als directors de "El 
Restaurador Farmacéutico", del "Boletín de la Sociedad Farmacéutica 
Española" i de la "Revista Científica Professional". 

Per la seva banda, els qui no eren partidaris de la col.legiaci6 obligatbria 
abans citats ventilaven que aquesta era pe judicial per a la Salnt Pública i contra- 
na als iuteressos generals de la classe i a la dignitat professional(l3). 

La realitat, perb, era que no anava massa bé el compliment i vigikncia de les 
qüestions professionals sauitaries. El 2 de desembre de 1900 era promulgada una 

545 reial ordre sobre aquest particular. En ella es recordava la del 10 d'octubre de - 
1894 referida a la necessitat que els sotsdelegats de Medicina, Famiacia i XXV 
Veterinaria augmentessin el seu zel, denunciant les infraccions contra la salut 
pública (14). 

Les pressions originades pel desig de l'estament obrer catak per a la forma- 
ció de farmacies-popular-cooperatives és molt probable que origiuessin que 1'11 
de juny de 1901 el Col4egi fes un conveui amb el Banc Vitaiici d'Espanya i la 
Companyia d'Assegurances de Vida i Accidents per tal de subministrar assistku- 
cia al6 obrera de Barcelona i la seva província que tinguessin algnn accident de 
treball i estiguessin assegurats a aquesta companyia, amb un 50 % de descompte. 

Per reial ordre de 19 de juliol de 1901 es posaven en clar les ordenances de 
farmacia, en alguns dels seus articles, amb l'extensió que reclamaven els pro- 
gressos de la terapkutica, concedint, a més, als farmackutics el dret de fer en els 
seus laboratons analisis quítniques i bactenolbgiques i d'elaborar medicaments 
de wmposició no definida per vendre'ls a altres farmackutics, obriut-se així una 
porta, en certs aspectes important, que ofena possibilitats d'assentar unes bases 
pera una industrialització del medicament partint dels laboratoris de les oficines 
de farmacia (15), perb que també, lamentablemeut, es perdna davant la impassi- 

~ ~~ 

14 - Vegcu annex XW en: foidi R., Cien anos. op.cit.; 477478. 
15 - "Bol.Ftco." X X  (1901) 236; 138-139 (237; 153.155. 
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biiitat de la majona dels farmaceutics espanyols quan s'acceptaria després de la 
guerra civil, sense pena ni gloria, el decret del 10 de gener de 1963. 

Específics i rerneis secrets novameot 
En la IV Assemblea dels Cot4egis Provincials de Farmaceutics de Catalunya, 

que tingut lloc a Girona el mes de setembre de 1902, un farmaceutic, Narcis 
Duran Desumvila, exposava uns criteris que ens assenyalen I'escassa predisposi- 
ció per abordar una evolució del medicament, necesskria per fer front a unes rea- 
iitats indubtables (16). Acusava Duran Desumvila, i més que acusar atacava, con- 
tra l'etem desacord entre Govemació i Hisenda, contra la lentitud en castigar 
intrusions i extraiiunitacions de tota mena, I'excessiu nombre d'oficines o la seva 
poc justa distribució, el procedir -que qualificava de Ueuger- de corporacions, 
academies i professors en donar certificats i recomanacions de productes que si 
algun avantatge tenien també tenien cent inconvenients. Acusava també la 
manca de cultura científica en alguns casos i, tot i que deia que li repugnava 
recordar-ho, la moralitat de metges que acceptaven bons, fundaven sanatoris i 
formaven part de sindicats per tal d'explotar especialitats. No s'oblidava tampoc 
de criticar I'incessant allau de medicaments que les fabriques estaven produint 
contínuament i que en fonna d'especialitat tenien millor sortida, ni el sanejat 

546 ingrés que representaven els ressonants anuncis i reclams d'aquests productes a - 
XXV empreses periodistiques. Denunciava la competencia, cada vegada més gran, que 

les especialitats estrangeres feien a les nacionals, etc. 
No ti mancava ra6 a Duran quan afirmava que el públic pagava car i sense 

cap garantia el que podria resultar-ti més econbmic, més apropiat al cas clínic i a 
les condicions del malalt, el qual feia, de vegades, un ús inadequat de les espe- 
cialitats, les que, d'altra banda, fomentaven el seu escepticisme (17). 

A Espanya el remei secret estava prohibit per la Uei organica de Sanitat del 
28 de novembre de 1855, pero, en previsi6 d'una posible utilitat d'alguns d'a- 

16. Duran Desumvila Iraclava els especifics wm a remels quasi 101s de wmporició tatalment o parcial 
deseaneeiida. com a eneendrats sota un minim de Glantrooia. en el lceitim consorci de lacibncia i de 

mero4 uoerpe"t me~snti l leprk,quesense~p wmpetknria,senb'e honm isense el més petitdesig 
d'assock el l u m  ai bé del8 demés, llenpven pseudomsdiuiments m h  pomposos souncls pereaplo- 
hr el notnbm iBfioit d%cautr". A I'hora de defiit.10~ aprofitava el que un altre famacbutic. el Dr. 
Ribalta. va d i  considerant-los wm un 'ieoeno de $ubsiiteneias",creal sota la protecció de taler&n- 
cies modemistes i provoca1 per wmpetbncies de fora de casa, novetatr "en ñamhre", veritables 
a r c a h e s  terapbutics a vegades, ultramodemistes altres vegades, molts d'ells sense base cientiftca i 
Gns i 101 d'utilitat, que soiien ser per a I'inventor flor d'un dia, espines per a la classe, "ludihri de Is 
dincia" i proGt tan sois de mercaden wbdiciosos. i merd als quals havien legalitzat una intromis- 
si6 que es tomava contra la elasse amb les ames que se li havien proporcional. 

17 - Duran, referint.se a les mesures adoptades en aquest sentit en allres p@os europeus. defensava una 
actitud encaminada a posar óe  als fabricanls d'especialitats, que cb whibis convenientment, una 
autotitat que sancionés i Jegalitzes davant la soeietat els seus acles, que servís d'escut i garaniia. 
(vcgeu: "Bol.Of. de Im Cal. do Ftcos. de la cuatro pravcat." lii  (1902) 31; 150151). 
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quells, desprbs de lescomprovacions pertinents, es podia arribar a publicar la fór- 
mula passant el preparat a formar part de la Farmacopea Oficial. Malgrat tot, en 
haver-se posat en vigor el reial decret del 12 d'abril de 1869, el concepte de remei 
secret es modifica, passant a ser considerat com a tal aquel1 la fórmula del qual 
no es pogués descobrir o no hagués estat publicada. Derogant-se totes les dispo- 
sicions encaminades a impedir la importació a Espanya de productes galenics de 
wmposició coneguda, es planteja una situació que obligava a esbrinar ventable- 
ment qub era remei secret i quan ho era, mitjan~ant I'adequada legislació (18). 

Per aquesta epoca, estant ja sblidament assentats els medicaments presenta& 
en forma d'especialitat fannacbutica, el 18 de julio1 de 1903 es crea la "Unión de 
Farmacéuticos Especialistas", assenyalant-se així un clar desglossament, queja 
feia molts anys es venia apuntant, de les activitais dels farmadutics, alguns dels 
quals ja veien clarament la importancia que tenia ?amplia difusió que assolia I'es- 
pecífic. Altres, consideraven l'oficina de farmacia en el seu funcionament com 
quelcom d'inamovible i parat en el temps, situació aquesta que, d'altra banda, no 
pot fer-nos oblidar la forta pressió dels medicaments estrangers, molt mal vistos 
tant per la majoria dels farmackutics amb oficina de farmacia com pels que els 
produien al nostre país, tot i que aquesta oposicid tenia origens distints. 

Auxiliars de farmkia 
Contra el que pogués semblar, els auxiliars de farmacia persistien en el seu 

desig d'obtenir un títol. Mitjanqant i"'Asociación de Auxiliares de Farmacia" 
(19) havien sol.licitat al ministeri d'Instrucci6 Pública i Belles Arts la creació 
d'una carrera oficial. Aquest ministeri, per reial ordre del 30 de maig de 1904, 
desestimava aquesta instancia dient que ja estava prescrit taxativament a la llei 
de Sanitat i a les ordinacions de Farmhcia que per exercir aquest art era indis- 
pensable el títol de farmadutic, no sent posible que ningú sense aquest títol 
pogués substituir-lo, i tenint també en compte que els auxilis materia$ a les ofi- 
cines de farmacia s'havien prestat sempre sota la immediata vigilancia i respon- 
sabilitat del farmaceutic (20). 

Les peticions dels auxiliars són constants durant I'any 1907, com constants 
són les oposicions dels col~legis, d'alguns claustres i d'estudiants de farmacia. 
Prestigiosos de la farmacia, Josep Rodriguez Carracido entre ells, es mouen en el 
ministeri d'lnstmceió Pública per tal que aquestes peticions no ambessin a ser 
ateses, considerant que estaven fora de la llei i de les disposicions que regulaven 
I'exercici de la farmacia, la qual cosa no deixava de ser una sorprenent actitud 

l b .  Vn  in!cilial ha,taol a)uriai a I ob)iit>u p r í c ~ u i l  >?m rondcn,ai a rrxpiirio6 q i ~  c l  9 d'djiiv dc 
199 51 ( ' < i I l c ~  i l z s n a  a 1 Adminiilractb jvrgeu Id 32. 158-161) 

I Y  - A ~ u z ~  rr\uoaci6 c11a.J. com A \ocictai dc icriiicncia i 'iorra de deuni6 i de g u r m ' .  1" +un1 
cosa ens mostra m011 gr8Scament el cnteri que mcrekien al8 famac&uiies les aspii&ions dels seus 
Mmediats col.laboradon. 
(vegeu: "El Monit. de la Fam. y de la Ter" XII (1906) 370; 1043). 

20 - "Rev.Cient.PiotH Vi1 (1904) 11; 149-150. 
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d'aquest prestigiós farmackutic. 
Els col4egis de Madrid, Barcelona, Albacete, Sevilla, Palencia, etc. portaren 

una actitud significada en la lluita contra aquestes aspuacions (21). 
Davant d'aquestes actituds irreconciliables, el comite de la Federació 

d'AiWliars de Farmacia d'Espanya, el mes d'abril de 1907, entre altres argu- 
ments, exposava al president del Consell de Ministres que I'única raó de la clas- 
se fannaceutica en el seu moviment de protesta era que la creació d'aquella 
carrera comportaria el millor tracte i retribució vers ells. 

Per la seva banda, els practicants de medicina recolzaven les pretensions dels 
auxiliars de farmacia i el Col4egi de Metges d'Almeria opinava sobre la qüestió 
dient que tot el que passava s'hawia pogut evitar si a Espanya es complisin les 
lleis i no s'oblidés el que es legislava referent a cada cas, ja que existia una reial 
ordre del 30 de maig de 1904 (22) molt específica sobre aquesta qüestió i tot feia 
suposar que complint-la no podna estorbar mai una bona captació de I'auxiliar, 
criteri aquest que considerem molt encertat. 

El mes d'abril de 1912 els auxíliars de farmacia dingien novament un escrit al 
Congrés per tal d'aconseguir el tito1 amb caracter de proposició de llei (23). Per 
la seva banda, els practicants de medicina demanaven al ministen d'hstrucció 
Pública l'autorització per regentar farmacioles, drogueries i herboristenes on no 

548 hi hagués farma&utic. 
m 

Junta de Defensa i Dicíori 
A causa de la complicada situació existent i en funcionament .una Junta de 

Defensa Farma&utica. Felio Guasch. com a reuresentant del col.leei barceloni. 
es despla~ava a Madrid per;al de prendre parten les deliberacions de la Junta i 
visitar al president del consell de Ministres, Moret. En aquestes deliberacions s'a- 
corda que els col.legis posessin tota la seva en gestionar les con- 
clusions obtingudes en diverses reunions (24). 

Cany 1906 funcionaven amb caracter oficial 29 col.legis de farmaceutics pro- 
vincial~ (25) i afecta bastant a I'opinió pública I'empenta donada pel Col4egi 
Oficial de Fanna&utics de Saragossa que havia propugnat la creació d'un 
Directori fannadutic que e h i n 6 s  a la Junta de Defensa, adoptant el caracter de 
Junta Central de Defensa de la classe fanna&utica espanyola (26), la qual cosa 

- 
21 - "El Monit. de la F m .  y de la Ter" XilI (1907) 411; 186-167. 
22- 1d 421: 255. .. ~. -- 

u - id. xvi11(1912) m, m-238. 
24 - Es referien a la ampetEncia de les famacies militan. a la conveniencia d'enigir I'examea d'iog-5~ 

per e u m  estudis en la faculta1 de Farmacia i a que es dcclarCs delicte I'intmsisme, en lloc de com a 
falta, que era com estava considerat. 
(vegeu: "Rev.Cient.Prof." Vlil(1905) 71; 51). 

25 - Ma~caven: Alleante, Avila, Canarias, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huelva, Hoesca. JaCn. 
LagroBo, Lugo, Navarra, Orense, Oviedo, Ponlevedra. Salamanca, Santander. Temel i Zamora. 
(vegeu: "El Monit. de la Fam. y de la Ter" Xii(lW6) 370: 1057). 

26 - Id. 37% 2079.2080 i 380: 209bW97. 
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no era acceptada pels Col.legis Oficial i Local de Barcelona ni pel de Madrid 
(27). El criteri generalitzat que era convenient donar als col4egis una orientacid 
diferent a la fins aleshores seguida, a fi i efecte que fossin entitats de reconegnt 
valor i utilitat a la classe, ens assenyala que les esperances posades en els col.legii 
oficials resultaven fmstrades, explicant-se I'existkncia de la Junta de Defensa i el 
desig del Col4egi de Saragossa d'implantar un Duectori, desig que abandonaria 
el mes de juliol. 

Famicies-drogueria. Un problema no resnlt 
La importancia donada perla majoria dels farmac&utics a la competencia de 

les farmacies-drogneria era una altra de les constants que es registren tot al llarg 
de I'evolució de les oficines de farmacia un cop desfeta I'estructura gremial, la 
qual cosa no era més que la por del petit industrial enfront la competencia que el 
deixava indefens davant del gran industrial. 

De vegades, a la premsa professional el tema de les farmacies-drogueria aca- 
parava l'atenció d'alguns professionals. Hem de tenir en cornpte que I'any 19% , 
exercien a Espanya uns 5.831 farmaceutics i, tot i que els que tenien farmacia- 
drogueria eren els rnenys, si es tolerava que aquestes venguessin medicaments, es 
queixaven els farmaceutics que el fisc caigués sobre aqueUes farmacies que no 
eren drogueries reclamant-los les quotes contributives prbpies de  Les drogueries. 549 
Akb, vist el descens que es registrava en les farmacies de menor volum de ven- m 
des, feia pensar en que es podria evolucionar cap un tipus de farmhcia-drogueria, 
corn a defensa ewnbmica. 

Perb, a mitjan 1908 s'estudia la conveniencia de constituir cooperatives far- 
maceutiques com a defensa contra els droguers, tema que ja havia estat tractat el 
1904 a I'Assemblea de Saragossa (28) i també el 1908 per altres persones, sense 
portar-ho a terme. 

Desintegració dels col.legis nficials 
Desigs i projectes abunden (29) i és significatiu que I'inspector de farmacia, 

nomenat pel ministeri de la Governació, propods la reconstmcció dels col.legis 
per tal de comptar amb ells per tot el que fes referencia a la seva relació amb els 
poders públics. També farmac&utics prestigiosos creien i divulgaven que no es 
podia ni intentar d'imposar la col4egiació ohligatbria (30). 

Per aquesta epoca poc es notaria I'absencia dels cof.legis oficials. A Madrid 
era una junta nomenada pels farmaceutics La que elevava un escrit al ministre de 
la Governació per a la repressió de I'intrusisme el 12 d'abril de 1909. 

És a partir d'aquestes dates que el moviment en contra de I'intrusisme sem- 

2s - M. x (im) 326; 552.353. 
29 - Id. XIV (lgU8) 467; 412415,468; 421431 i XV (1909) 485: 125, 
30 - Id. XV (19W) 450; 46 i 451; 62. 
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bla cobrar cert vigor en diferents punts &Espanya, sense que aixb, perb, signifi- 
q u é ~  a Barcelona una revitalització del Col.legi Oficial. La iniciativa presa amb 
aquesta finalitat pels farmaceutics d'Arenys de Mar (31) rebia les felicitacions 
d'altres col.legues. 

La greu situació era reconeguda pel govem i el rei el 3 de maig de 1909 sig- 
nava una reial ordre pretenent acabar amb tantes anomalies, el contingut de la 
qual es pron significatiu. 

Cactivitat repressiva contra I'intmsisme adoptada el 1909 pel govemador 
civil, Angel Ossono Gallardo, fou comentada a tata Espanya i motiva que el 
Col.legi Local de Farmadutics de Barcelona el fes soci d'honor (32). Perb, 
Crespo Azonn, que substituiria a Angel Ossorio per circular del 27 d'agost del 
mateix any, asseuyalava que alguns farmadutics servien medicaments sense les 
garanties que exigien les ordenances de farmacia i que I'abusiu costum d'establi 
consultoris media en Earmacies era evident (33) i privava al malalt de la Uibertat 
de proveir-se de medicaments on li fos més avinent (34); pronunciant-se temps 
després contra els metges homeopates i l'entrega de medicaments per ells matei- 
XOS. 

Nomenat ministre de la Governació el farmadutic Fernando Merino l'auy 
1910, I'alegria entre els farmadutics fon gran i homenatges i adhesions se suc- 

550 - ceiren també pel gendre de Sagasta, cap del partit Liberal. Aixb se sumava al fet 
XXV que els farmackutics Ramon Saiz de Carlos, loan Valenzuela i Marcel Rivas 

Mateos eren escollits diputats a Corts. 
Perb aquesta satisfacció no dissimulava la preocupació desencadenada men- 

trestant a Barcelona per la creació i actituds del Sindicat de Farmadutics que 
comenqava a difondre's per tota Espanya, afismant-se que estava donant un 
espectacle que resultaria perjudicial per a tota la classe, en impedir I'acció comú 
per Uuitar amb els enemics de fora que tant de mal estaven ocasionant. El cert 
era, perb, que tan sois eren 13 els col,legis oficials de farmadutics que funciona- 
ven a Espanya durant aquesta epoca, malgrat ser considerada la seva funció com 
a molt necesdria, segons manifestaven alguos publicistes farmackutics. No ens 
ha d'estranyar, per tant, que s'adoptessin actituds més energiques en contra del 
que lesionava els interessos dels farmackntics. 

Ressorgiment del Col.legi Oñeial i les farmkies populars 
És a partir de comencament de l'any 1912 que novament es torna a parlar de 

reorganitzar els col.legis oficials. 
Pels incidents motivats per i'actitud dels farmackutics del Sindicat 

- 
31 - id. 483; 7778. 
32 - "Bol.ínf.Cire.Flca." (1973) 47; 32-36. 
33 - A mitjan segle XIX, a la premsa hi trobem anuncis que ens demostren que hi havia metges que visi- 

laven gratuitamenl en algunes farmacies. 
34 - "El Monit. de In Farm. y de la Ter" XV (1W9) 5a?, 430. 
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Farmacbutic, veiem que existien en alguns sectors tendencies perque tornessin 
els co1,legis oficials quan es deia que s'oblidés el passat i es reconstruís el Col4egi 
Oficial de Barcelona, tema aquest que mereixia I'especial atenció d'alguns far- 
madutics. 

Durant el mes d'octubre el projecte de iiei sobre regim local, amb la seva 
base 11 que entenia sobre la creació de farmacies populars com a possible servei 
municipal, motiva que a les revistes professionais es parlés de la qüestió amb 
intranquil.litat. El Col4egi de Farmaceutics de Madrid i els provinciais de 
Guipúscoa i Girona dirigien escrits a la comissió del Congrés encarregada de dic- 
taminar sobre el projecte de llei ( 3 3 ,  la qual cosa coincidia amb la reorganitza- 
ci6 del Col.legi Provincial de Barcelona que s'endega a conseqüencia d'una reu- 
ni6 mantinguda el 15 d'abril de 1913. 

Juli Trenard, president del Col.legi de Farmaceutics de Barcelona, es pro- 
nunciava sobre el Col.legi Provincial dient que fa impressió dels beneficiosos 
resultats obtinguis amb la col~legiació de les classes mediques estava viva en la 
ment de tots els qui sentien ansies de ressorgiment professional, malgrat les difi- 
cultats inherents a tota entitat que ha de vencer perjudicis i taUar abusos de tota 
mena. Afegia Trenard que el Tribunal Suprem havia sentenciat la transcendental 
jurisprudencia que les decisions dels col.legis provincials quan actuaven com a 
jurats professionals i absolien o corregien els seus col~legues, en eis casos d'im- 
moralitat professional, no eren susceptibles de recurs, ni els poders públics 
podien intervenir-hi, amb la quai cosa es proclamava l'autoritat inapel4able deis 
col.legis per a judicar la morai dels individus de la classe professional correspo- 
nent. Aquesta importantíssima decisió havia estat -deia- L'estimul de la resolució 
que els farmaceutics d'aquesta província havien pres en pro del Col.legi. 

Aquests arguments figuraven en un fuU que s'envia als farmadutics barcelo- 
nins per tal de con&ixer si volien continuar el Col.legi, ja que I'article 85 de la 
Instrucció de Sanitat estatuia que els col,legis provincials havien de comptar amb 
les dues terceres parts del nombre de farmacbutics per ser considerats com a COI- 

poracions oficials (36). 
El mes d'abril de 1913 el Col4egi Provincial iniciava una campanya contra 

l'intrusisme interessant al governador civil de la província, com a president de la 
Junta Provincial de Sanitat que era, seguint una actuació paral.lela a la del 
Col4egi de Madrid que s'havia dingit al ministre de la Governació. Les accions 
anaven encaminades a la lluita contra les germandats, montepius i cooperatives 
que volien tenir una farmacia propia, acusant-se, perb, un mal pronbstic ja que 
semblava ser que I'actitud dels farmadutics espanyols no era massa ben vista per 
Governació (37), la qual cosa, juntament amb els desigs dels obrers per obtenir 

35 - "El Rest.Ftco." LXVll(1912) 7; 150. 
36 - En principi, la reaceió era satislactbrh ja que es mnsiderava que Ics tres quaifes par& dels far 

macEutics de la provincia estaven conforme amb la col.legiaci6. 
37 - "El Rest.Rco." LXVllI (1913) 8; 141-146 
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farmaciescooperatives i l'actitud de I'Institut de Reformes Socials, ens mostra un 
panorama general de l'any 1914 amb tota mena d'argumentacions per part dels 
farmaciutics per evitar que les farmacies cooperatives es convertissin en una rea- 
litat (38). 

A partir de 1914 s'assenyala un període durant el qual el Col.legi Provincial 
de Farmaciutics de Barcelona té un augment d'activitat, comprensible si es té en 
compte la revitalització iniciada a partir del 1912. 

L'any 1914 s'inicia amb la reiterada petició de les cooperatives al Govern per 
obtenir I'autontzaci6 per tenir farmacies, provocant amplies reaccions en tots els 
sectors professionals que s'estengueren a la Facuttat de Farmacia i motivaren fre- 
qüents wntactes amb la junta de govem del Col.legi Local. Tambt en aquesta 
ocasió els farmaciutics anunciaven prendre certes mesures per tal de provocar un 
conflicte a I'Administració. Pera, sense despreciar la preocupació sentida pets 
farmackutics, van ser dos els fets que els van mobilitzar. D'una banda, I'actitud 
dels estudiants de farmacia, ja que no van ser tan sois vells professom els qui s'ex- 
clamaren de tant f~acas, exaltats per instint de consenació, sin6 que ho van fer 
aquells que encara no havien acahat els seus estudis a la facultat, els estudiants 
de farmacia que es veien molt allunyats de la reaiitat; reconeixent ets propii pro- 
fessors que L'actitud dels joves estudiants de farmacia havia estat un estímut 

552 poderós ja que "no cobijando en sus pechos malditos pesimismos, ni fnnestos 
XXV desaüentos, nos inculcaron una salvadora rebeldía" (39). D'altra banda, gracies 

ala recent creacio de la "Unión Farmacéutica Nacional", es va poder encaminar 
la reacció general ja que, estant reunida la seva junta directiva en sessió perma- 
nent i en previsi6 que la instancia elevada per les cooperatives obreres pogués 

. prosperar, s'organitzaren visites als diputats, es formularen interpel.lacions i es 
mantingueren entrevistes en el Reial Consell de Sanitat entre ets farmadutics i 
els representants de la mutuatitat obrera, tot en un fort clima de tensió (40). 

Cert sector de la premsa no era favorable al criten mantingut pels farmaciu- 
tics. "El Socialista" i ''Lris Noticias" s'oposaven clarament al criteri professional, 
la qual cosa ajudava a caldejar els anims. Si Sánchez Guerra afirmava que per I'e- 
volució de la química la carrera de farmacia havia perdut la seva part científica 

- 
38 - L'ahma era justiücada. I mes tenia1 en campte el que es publid en el "Dian de h Huelga", circu. 

la1 a Riofinto, a final de 1912. Es deia que el tnomf del sindicalisme estava en relacid directa amb 
I'organitzaci6 del servei medie i que "en nuoshu poder ser8 el m más podomsa conha la 
C o m p d a  Coa él dkpa~dremosde Médicos que heraSauQn lo justo en *@de acridentq can él se 
-enlar& lis garantins piln el mejor éElo de IM enm de enfermas y accidentado$ can él lis 
medicinas oo &e& agoa o bssurs romo ahora; con él arapammos loda ln vena fsnsscéulirsde la 
zeas minera Y 61 nas ~mducirá oioeües beneMw Que utilhremos Dan meiorar cada v a  n>ps el . . . " 
senicio y pn ntiüzailo en mes de huelga mnim la Compama". 

39- "El ReslFlca.' LXX (191S) 3; 50. 
40 - Eo el liibre d'actes llegim que el Col.iegi de Famaceulics de Barcelona, junlament amb represen- 

r.nh d'dlirer pro<incio rairlrnci, opini q ~ z  r.1 milli nic, lrriihir pcr apor~i-<c a io coi,periitrei 
farmareuiiqur, lora Jriojr.x Jr b ~ i h s  ci miieix dir ds Ir> Delcg.iciuni JI l:r<mjr.a 
( \r .g iu  A H1.t U .  Lihr02'lunla, Jc Ciohirrnuy Gcnrralc< I'lhrll 191Jdjunio 111211. 161 
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que abans tenia importancia, i ara ja no en tenia, ja que en ser de t'any 1860 
aquestes Ordenanzas bavien perdut actualitat i resultaven antiquades, d'altra 
banda, Bergamin, ministre d'lustrucció Pública, afirmava que estava resolt a ple- 
dejar al costat dels £arma&utics, que en 15 dies es posaria al corrent i que la qües- 
ti6 es resoldria i es guanyaria de manera favorable per a ells (41). 1 si la notícia 
que Pau Iglesias volia fer una intervenció en el Parlament a favor de les fama-  
cies cooperatives dona Uoc a que els farmaceutics, capitanejats per Eugeni 
Pifierua, president de la "Unión Farmadutica Nacional", visitessin els diputats 
per tal de neutralitzar I'aparició de les farmhcies cooperatives, la intranquil.litat 
motiva que el wmite de vaga dels estudiants £es ambar una nota a la junta direc- 
tiva del Col.legi donant compte de la pressió feta per alguns pares d'alumnes 
davant la por de perdre el cws i demanant que el Co14egi manifestks el seu parer 
(42). 

De totes maneres, la junta del Cof.legi Oficial considerava que si el Govern 
denegava les peticions dels farmac&utics referents a les farmacies cooperatives, 
únicament es podia comprometre a protestar i a amenacar amb el retorn, per inú- 
tiis, dels títols, etc., pero no es podia arribar a extrems de resistencia per no estar 
recolzats per alguns agremiats, per tots els qni deixaven el títol i pels farmaceu- 
tics dependents dels droguers. Per tal de no caure en ridícul, el Col4egi creia que 553 
anar al tancament de les farmacies era anar diuectes al fracas (43). 

- 
En mig de tot aquest maremagnum, en el Govem es tractava de la reforma 

XXV 

de la legislació reguladora de la venda d'especialitats farma&utiques i aigües 
mineromedicinals. De moment, pero, es passa bastant per sobre d'aquesta qües- 
tió ja que la lluita contra les cooperatives acaparava practicament tota I'atenció 
dels farmac&utics (44). 

Malgrat el problema que haguhs representat portar a terme el 4t punt awr- 
dat (43, la geueralització del moviment de protesta i les actituds adoptades pels 
sotsdelegats de farmacia de Madrid negant-se a donar la possible obertura de la 

41 - Id.; f.2. 
42 - És molt probable que aquesta situad6 motivis que en el Col.legi de Banelona, i a propala del far- 

ma&utic Duran Desumvila, es decidis reestructurar, millorant-lo, el servei be"&-sanitari dels 
pobles pel que feia a la farmacia. 

43 - "El Rest.Ftco." LXX (1915) 3; 52. 
44 - L'ambient orovacal oer les oretensions dcls oanidans de les iarmbcies coo~eratives donava llac aue . , 

a Barxlans ( 'hag~ci  d? rol 1 ciidr cl !mal de. Col Irgi dd M:igcr p r  tal de celsbrdr zl dta 8 J' lhi i l  
Jc 1914 una ariemhlzs a la qusl dul,ltren ripri>eni.ni, fdmsc>ullu de Barcelona. lanagons 
Lleida i Girona. En aquesta assemblea es deixava clara la conducta que s'havia d'obrervar casque el 
Govern, saltan1 per &re tota mena de consideracions justes, concedis el que eh socialistes. capifa- 
nejals per Largo Caballero, prelenien. 

45 - L'assemblea ooina auc el mitia m& factible i oractie d'ooasar-se a les riretensions de les associacions . . 
cmoerativesers donar3e de baira tos els farmacAuties. en un dia detcrminat.de les Subdeleeacions 
tr$pcclivcr. rontinu3nt amb les fam3c$ci obcnis. crpciani que la 'Union F~rmarfutics hnn~ndl" 
done5 compir dels wur dwrdr per tal que pag~ir,!n ,si *.cunori>. pci radicalr quc aqursi< ins!n 
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farmacia cooperativa motiu de plet i, així mateix, les actituds de certs sectors de 
la premsa i el recolzament de senadors i diputats, i malgrat el criteri manitestat 
pel ministre de la Governació -que ja hem citat- s'amha a mig mes de maig quan, 
junt amh ]'informe evacuat pel Consell de Sanitat, apareixia en el ButtletíOficial 
del 26 de maigla reial ordre del ministeri de la Governació disposant que no s'ac- 
cedia al sol.licitat per la Mutualitat Obrera. Així les peticions de les cooperatives 
obreres, que es remuntaven a l'any 1902, quedaven momentaniament frustrades. 

Esesssetat de primeres mathries i de&+ col.legia1 
La manca de productes químics i materies primeres a causa de la guerra mun- 

dial (46) va fer que el Col.legi Oficial aprov6s un informe dingit a la Junta 
Nacional d'Iniciatives sobre aquesta qüestió (47) on novament veiem les contra- 
nes actituds mantingudes ja de molts anys vers les especialitats estrangeres. En 
aquest informe s'afirma que I'explotació de les especialitats estrangeres "es el 
gran camp on pululen totes les intrnsions, tot el curanderisme i s'hi hamilen totes 
les classes soeials des de les més altes a les més baixes, des de les més ü.lustrades 
a les més ignorants". Aixb ens mostra que poc havia canviat I'actitud de gran par! 
dels farmaceutics davant els productes estrangers des de mitjan segle passat. De 
totes maneres, poc s'havia avancat en aquest terreny. La manca de productes feia 

554 que els farmaceutics espanyols compartissin els desigs del Govem -no es passava - 
XXV de desigs- que es fessin indústries químiques al país (48), existint cena euforia en 

la "Unión Farmachutica Nacional" per la idea que a Madrid es volia crear una 
wooerativa de oroductes auímics. S'esoerava. com semme. aue centralitzar les . . .  
wses a Madrid seria la panacea pera tots els mals del país. 

Moltes vegades els farmackutics consideraven il.lbgic, i inclús absurd, molt . 
del que passava i havien d'anar a posar remei a incongruencies que es feien (49). 

No fou menor I'interks del Col4egi Oficial davant Govemació ja que, segons 
el disposat a I'article 66 de la Instrucció General de Sanitat, la Reial Academia 

46 - El mes de mar$ de 1916 "Ei Restaurador Famadutico" danava a conhixer que els governs de Par& 
i Loodrcs acceptaven una ilisla defmitiva de slibst&ncics medicinals produides a Alcmanya wm de 
lliure trbnsit: bcid acetilsalinlic, &cid salicflic i saliciiau. wlon d'aiizarina, wlor d'anilia, antipirina, 
arseniat ddic, aspirina, atrapina i les seves sals, benzonaftol, betanaftal, bmmural, carbonat potas- 
sic, denvaud'hidrosuffitsbdic. ercepte el formaldehid, d'hidrosulfit, icid lbrmic. blau hidron, hidro- 
sulfit sbdie, indantrens, indi, luminai, metabisutfit pot&ic, &cid oxblic i les seves sals, lenacetina, 
potassa i les seves sals, cxcepte bromur pol&ssic. tbnar cmhtie, bicromat potbssic i cianur potbsic, 
encara que aquest úlii %"a objecie de w~sideiaeió favorable si 4s que es demanava per usar on 
no es pogués usar el cianur sadic com a subsiitut, salofeno, bisuiíur de carbó, xerofom, tauletes de 
citarina, ídem. d'heraina, ídem. d'estripticina, ídem. d'estiptol, ídem. de pinhercina. 

47 - A.H.C.F.B., Libra Y Juntas de Gobierno y Generales, 17.4.191416.6.1920; t21. 
48 - Id.; f28. 
49 - Un cas concret $u la fomació de les ¡untes iocals anlitubereuloses en les ouals s'havia Drescindit de 

si mCs no com a vocal, un famadutic 
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de Medicina tenia l'obiigació de redactar una llista de substancies medicinals de 
venda prohibida fora de les farmacies, una altra llista d'específics i una tercera de 
substancies que, pel seu doble ús, industrial i medicinal, i acci6 inofensiva, es 
podien vendre fora de les farmacies (50). 

De totes maneres, les esperances dipositades en la "Unión Farmac6utica 
Nacional" eren un fet cert. Els farmachtics barcelonins consideraven a f i a l  de 
1914 que la "Unión" era una forqa positiva queja el primer any de la seva actua- 
ci6 havia deixat sentir els seus efectes saludables, ja en forma d'abusos conegits, 
ja evitant periils que els amenapven (51), i era a instancies de la "Unión" que la 
junta del Col.legi Oficial procedia a un estudi dels productes naturals existents a 
la regió catalana i de les possibles indústries que es podien muntar. D'altra 
banda, per portar a l'assemblea de la "Unión" que havia de fer-se a Madrid, el 
Col4egi havia confeccionat un informe dirigit al president de la Junta 
d'lniciatives Juan de la Cierva, on es detallava tot el que es podia fer a Espanya 
per suplir amb avantatge la indústria química estrangera en les diferents classes 
de productes químics i galknics, sense exceptuar-ne les especialitats, adjuntant a 
més un altre informe perque les especialitats tributessin una quantitat a favor de 
la "Unión Farmacéutica Nacional". 

Iniciat l'any 1915, el Col.legi no deuria mamar massa bé. El secretari, Rbmul 
Valls Sabater, manifestava en la membria anual dirigida als col,legiats que poc és 555 
el que havia pogut fer el Col.legi Oficial i que una alha cosa hauria estat si tots XXV 
els farmackutics formessin un bloc i les forces de tots es projectessin sempre en 
una sola direcaó, i es preguntava que podia fer una junta, un p p  distanciat o 
aillat per complert dels altres individus, si no tenia el recolzament moral o mate- 
rial d'aquests. 1 afegia que aixb servís de contestació pera molts deis que sempre 
es queixaven que les corporacions farmac&utiques no feien res, no resolien res i, 
segons ells, per a res servien. 

Malgrat tot, aquest criteri no impedia que el Col.legi prenguks gran interks 
en complimentar el qüestionari confeccionat el mes de fehrer de 1915 per la 
"Unión Farmacéutica Nacional" destinat a obtenir un projecte de reglamentació 
d'especialitats farma&utiques i aigües mineromedicinals, ja previst a I'article 66 
de la Instrucció General de Sanitat -tema aquest queja s'havia tractat el 1914- 
(52) en el sentit que les especialitats havien de ser d'exclusiva propietat del far- 
mackutic, ser el preu de venda unificat, oferir als farmackutics detaliistes des- 
comptes remuneradors i que per a les especialitats estrangeres s'exigis la corres- 
ponent reciprocitat ja que no era just que els estrangers envalssin el mercat 
espanyol de productes farmackutics, no poderit-se introduir als demes paisos ni 
un sol flasc6 deis preparats espanyols. Davant d'akb es considerava que era una 

- 
50 - fa que havien lransconegut mes de 10 anys sense que s'haguessin fe1 les esmentades Ilisles, els lar- 

maeEutia consideraven que la seva confeccid f6ra de pan ajul pera la repressi6 de I'intmisrne. 
51 - "El Resi. Fico." LXX (1915) 5: 127. 
52.  A.H.C.F.B., Libro 2" Juntas de Gobierno y Generales, 17.4.1914/6.6.1920; t38. 
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vergonya professional que es tolerés tant intmsisme de productes estrangers que, 
poc a poc, anaven traient del nostre país efs suors de la classe, i eis diners anaven 
a parar a les butxaques de gent estrangera, veient que la més gran nquesa de la 
farmacia passava per mans alienes a la professió. Per aixb no era estrany -deien- 
que existissin cases estrangeres que gastaven anualment fins a cent mil duros en 
propaganda (53). 

L'impuls registrat a partir de I'any 1914 en el Col.legi Oficial, el 1915 ja decli- 
nava. Alguns detalls ens mostren certa desgana quan, a causa de I'homenatge que 
els farmac&utics espanyols volien fer a I'il~lustre farmaceutic Rodriguez 
Carracido, en el Col4egi Oficial tan sois s'havien recoliit 20750 ptes., sent aques- 
ta quantitat reconeguda com insignificant per la junta del Col.legi, fins I'extrem 
que, esperant que aquesta augrnentés, pasa  el temps oportú de la seva donació. 

Segons la junta de govem, aquesta situació no era exclusiva del Col.legi 
Oficial ja que quan ambava a aquest la noticia de la d'unissió del president de la 
"Unión Fannac6utica Nacional", Piñerua, s'afirmava que el malestar dels far- 
maceutics flotava a I'ambient i que podien sorgir coses inesperades i contratemps 
que descoratjarien els més optimistes. Es deia també que la "Uniún", que va n6i- 
xer tan potent i ufanosa per "arribar a la regeneració de la classe", es va veure 
després envaida d'un mal ignorat "que sofíeixen quasi totes les corporacions 

- hagudes i per haver". 
Xn, A causa de la guerra europea, i a instancia de la U.EN., es tracta seriosament 

en el Col.legi d'ajudar els farmac&utics belgues afecta&. El Col.legi, com a enti- 
tat, contnbúia amb 100 ptes. -m& no podia- i es demanava que cada fannaceutic 
contribuís amb 100 ptes. (54). Ignorem, perb, la quantitat que es va recollir i la 
resposta dels farmadutics. 

Quan el Col.tegi Oficial es preocupa de l'entorpiment enregistrat en el 
comerc de drogues i productes de primera necessitat i demana al ministre d'Estat 
que es permetés el tliure transit de substancies medicinals, res va aconseguir-se 
en aquest sentit, recoltint-se el plany que, minats de finteres més mesquí, els 
capitals espanyols que estaven ocults no es fessin sortir a la superficie i es dedi- 
quessin a crear indústries químiques que ens poguessin Iliurar de ser iributaris de 
l'estranger (55). 

Totes aquestes qüestions no arribaven, perb, a dissimular la inestable situa- 
ció del Col.tegi Oficial que, sens dubte, era un reflex de I'actitud que envers el1 
adoptaven els propis col4egiats (56). 

A final d'any es feia ressaltar que I'estat eeonomic del Col.legi si no era bo 

53 - "El Rest. Fteo." LXXi 11916) 3: lm. 
54 - A.H.c.E.B.. ~ i b r o  P luotas de Gobierno y Generales. 17.4.191416.6.1PLO; f.42 i 43. 
55 - "El Resi. Etco." UW (1916) 6; 130. 
56 - Recoliim la noticia que no assirtia cap representan1 del Col.tegi a i'wmblea de la U.E.N. que r 

celebra de17 a I'll d'oclubre de 1915, jaque el Col.legi no tcnia mitjans per mar-hi. delegaol-se un 
hrmafeulic de Bilbao. 
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tampoc era precari, tot i que es destacava que resultava difícil el wbrament de la 
quota mensual, fixada I'any 1915 en 5 pessetes, no per manca de voluntat dels 
sotsdelegats sin6 per estar molts farma&utics apartats dels centres on radicava la 
sotsdelegació. Resulta molt significativa l 'afhació del secretari quan diu a la 
memoria que si es pogués prescindir de les quotes anuals es podria arribar a que 
s'insnibissin al Provincial tots els farmackutics ja que, des del moment en que 
aquests no paguessin res, segurament la majoria demananen inscriure's. 

Malgrat I'empenta que poguessin portar els directius del Col4egi Oficial -el 3 
de novembre de 1919 s'havia acordar que en lloc de 6 fossin 14 els membres de 
junta- aquest no trobava una base ewnbmica de sustentació sbiida. Per aquest 
motiu, a la junta general del 29 de gener de 1916 s'apuntava la conveniencia d'e- 
ditar una liista d'especialitais farma&utiques, havent de pagar cada especialitat 
que s'hi anunciés 2 pessetes. 

Perb el 15 de gener el president, Florentino Jimeno, ja havia proposat que, 
vista I'apatia dels col4egiats, s'estudiés la possibilitat de fusionar els dos wl.legis, 
el Local i I'Oficial, cosa que no amba a prosperar, demostrant-se que e1 Col4egi 
Local estava molt més amelat en I'hnim dels farmackutics barcelonius, malgrat 
haver-se sospirat tant per I'obtenció de la col~legiació obligatbna. Per bé que era 
aquest mateix president el qui afirmava que eren moltes les qüestions que havien 
de ser amaconades, a causa de la poca autontat dels col.legis oficials (57). - 557 

A w s  d'autonomia 
Abans que el moviment autonomista i nacionalista catala sotragués forta- 

ment Catalunya a final de 1918, i abans que I'Estatut d'Autonomia fos presentat 
per la Mancomunitat, ja el 31 de gener el Col.legi de Farmackutics de Barcelona 
obna un concurs per a la redacció de les bases per a unes Ordenances de 
Farmacia per a Catalunya (58). 

Tot i que el mes de maig de 1918 la "Unión Farmacéutica Nacional" envia a 
tots els Col.legis provincials els acords presos sobre la unificació de preus, la no 
repetició del despatx d'una mateixa recepta, la supressió dels aparadors i I'elimi- 
nació de la venda al detall de substancies que no fossin prbpies N especifiques de 
la farmacia, poques eren les qüestions que s'bavien resolt definitivament, perno 
dir que cap, no sent el panorama massa encoratjador pel Col.legi Oficial (59). 

57 - Per decret de 23 d'octubre de 1916 s'establia definitivament i irrevocable la wl~legia06 obligatbria. 
58 - El iurat aue havia de decidir sobre aouest wncurs estava formal oer: Enric Soler Batllc. Nanb 

(vegeu: "Bol. M.EC.B." i(1919) 1; 23-24). 
59 - Finsi lo1 alguossotsdelepatsdeFam~"a nos'estaven d'nfimar que no valia la penaeslar wl.legiats, 

la qual cosa leia molt mes dillcil la tasca que es volia atribuir ab wl.legis oficials. 
(vegeu: A.H.C.EB., Libro Zoluntas de Gobierno y Generales. 17.4.191416.6.1920; 1.75). 
Aquesta actitud se sumava a I'adoptads per aquells farmadulics, tal vegada menys decidits s pro- 
sentar una oposició oberta, que endanerien al Iúnil el pagament de les quotes, indiscutiblement 
necesshries per al manteniment del Col.legi. 
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La impotencia que els matekos farmaceutics trobaveu en el seu col4egi feia 
que altres qüestions, com eren l'establiment del "numerus clausus" a les facultats 
de Farmacia, la permanencia fisica i coustant d'un farmxceutic en la farmacia, les 
sancious als qui desobeiren les ordres donades per la corporació, etc., afavorissin 
i'existkncia d'una ideologia totalitaria. 1 6s sorprenent que si de l'entitat s'espe- 
rava la solució a tots els mais -propis i aliens- la ideologia es basés en agafar més 
del que era de la seva competencia, interferint-se en altres esferes -Sanitat, 
Facultat de Farmacia- dekant entreveure, sobre tot, un concepte escassament 
liberal de la professió, perb sense abordar senosament les qüestions de fons. 
Moltes vegades es confonia la liberalitat de la professió amb qüestions d'ktica 
professional, la qual cosa, mesclant els m& dispersos assumptes, no permetia 
establir un mínim de delimitacions útils per tal de canalitzar tant esforq inútil. 

L'expenencia de 17 anys de vida col.legial no havia servit per variar orienta- 
cions. Durant I'any 1918 en el Col4egi Oficial es tractava de la conveniencia de 
reforpr el poder dels col4egis catalans a través de la creació de la Mancomunitat 
Farmaceutica Catalana, assenyalant-se així la debitat  orginica dels Col4egis 
Oficials catalans, maxim si tenim en compte que aquesta unió es douava als dos 
anys escassos d'baver-se decretat definitivament la col.legiació obligatbria i exis- 
tint una "Unión Farmacéutica Nacional" que, federant voluntariament els 

558 Col4egis Oficials i malgrat alguns dels seus enceris, es mostrava impotent per 
XXV assolir e1 que més que realitats eren il.lusions. 

Els farmackutics encara no havien acceptat com a realitat irreversible que l'a- 
parició de l'especialitat farmaciutica havia iiquidat definitivament la farmacia 
tradicional. L'actitud tancada a aquesta realitat, l'euemistat mostrada a I'espe- 
cialitat per un ampli sector de farmaceutics amb oficina, els impossibilitava de 
veure que l'únic que bagués pogut ofenr els boritzons d'esperanqa era, en Uoc 
d'anar a rbssec de i'especialitat farmaceutica i de les seves seqüeles wmercials, 
valorar les seves possibilitats per posar tot el seu potencial científic i econbmic al 
servei d'una evolució tkcnica i industrialitzada per continuar controlant el medi- 
cament des del seu ungen üns a la seva distnbució, si és que es desitjava un 
autkntic monopoli, adaptant-se a I'evolució cientüica i t2cnica colze a colze amb 
el metge. Tal vegada era per tot a k b  que es tomava a tenu esperances en unes 
ordenances farmackntiques per a Catalunya. 

Aehiaützació d'anties ptoblemes La jornada mercantil i caiguds de la junta 
Durant la segona meitat de l'any 1918, al poc respecte mostrat per alguns far- 

madutics als preus i a la qüestió del timbre aplicable a les especialitats far- 
maceutiques -article 199de la llei del Timbre de 18.4.1932-sesumava la tan deba- 
tuda jornada mercantil, enkrgicament reclamada pels practics de farmacia que 
treballaven en petites i mitjanes farmicies. La tibautor amb la Junta de Reformes 
Socials per aquesta qüestió, afegit al desig dels prictics de farmacia d'obtenir un 
tito1 oficial, acapararien gran part de I'atenció col.legial durant tot l'any 1919, fins 
l'extrem que tot aixb, junt amb la vaga dels practics de farmacia enregistrada a 
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mitjan d'aquest any, produirien la primera crisi seriosa del Col,legi Oficial, crisi 
que conduiria a la creació del Sindicat de FarmactSutics de Barcelona. 

Les discussions es prolongaven, girant en principi sobre qui o quins eren els 
qui havien d'aplicar el timbre a les especialitats farmackutiques i quines especia- 
litats calia que el portessin; posant-se a votació si s'havia d'aplicar el timbre 
durant l'acte de la venda o bé calia que ho fes el fabricant (60). 

A la reunió on es tracta del timbre, I'afirmació del president quan manifesta 
que mentre s'esperava la contestació a I'acordat s'apliquessin els timbres com- 
plint la Itei, ja que el Col4egi no podia fer res cas que Hisenda obns un expedient, 
motiva un fort debat que dona Uoc a dimisions, que no foren acceptades. 

A la mateixa reunió es tractava ampliament d'un altre tema candent: el des- 
cans dominical i la jornada mercantil, recotzant-se el criteri de I'acceptació d'o- 
brir i tancar les farmacies Iliurement pero uniforme, oferint als dependents la jor- 
nada mercantil de 10 hores diaries i wncedint-los dos hores per dinar. Vistes, 
perb, certes discrepancies, s'acordava anomenar una ponencia perquk estudies 
l'assumpte i envies el dictamen a I'Institut de Reformes Socials. 

A i'assemblea celebrada el dia 2 de desembre de 1918, el temporal que es 
desencadenaria es plasmaria en I'acord que fos visitat el governador de 
Barcelona per la junta de govem, acompanyada d'una comissió. S'acordava 

559 
també que una altra comissió fos l'encarregada d'interessar a la premsa en el - 
tema (61). XXV 

El dia 3, en la continuació d'aquesta assemblea, ja amb una assistkncia 
menor, es presenta una proposta dient que els firmants, socis numeraris del 
Col,legi de Farmackutics, veien amb desgrat les gestions fetes per la junta de 
govern sobre la llei del timbre ja que les consideraven imprbpies d'una entitat 
oficial. Afegien que consideraven que la junta de govem no tenia autoritat repre- 
sentativa i que a més la seva opinid estava en wntradiccid amb la mantinguda 
pels u>l.legiats. Al mateix temps, acusaven a la junta de no tenir un pla meditat, 
actuant segons el moment i deixant els col4egiats en una situació poc airosa 
enfront i'opinió pública i les autoritats. Per tots aquests motius, consideraven la 
dimissió de la junta de govern per poder escoliir persones mes idbnies per tal de 
defensar els interessos comuns, i que es paralitzés tata acció referent a la llei del 
Timbre. 

Aquest document motiva la dimissió de tota la junta, donant pas a les elec- 
cions del 7 de gener de 1919. Perb la nova junta amba a la conclusió que no es 
podia derogar la IIei del Timbre, 

M) - Sacardava que era miltor que I'npliqu6s el fabncanl per 72 vas contra SR 
Eh famac&utia de Girona, reunits en el seu Col.legi. dics abans havien aw~dat  precisament el can- 
trari, o sigui, que I'apliqu6s el farmac&utic en el moment de la venda. sen( el paier dels famac&utics 
de Lleida i de Tarragona igual quc ol dels de Barcelona. 

61 - A.H.CF.B., Libro 2'Junlas de Gobierno y Generales, 17.4.191416.6.1920; tt18. 
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Dekant de banda I'oposició d'alguns farmackutics, aquesta nova junta s'en- 
fronta, wm a qüestió mes important, amb la petició que li fou feta pel Sindicat 
dels practics de farmacia respecte a la jornada mercantil, la qual wsa motiva que 
a mitjan 1919 es visités al capita general, el qual va dir als farmaceutics que per 
enfronta-se amb els desigs dels dependents es personalitzés el servei al públic en 
la persona del titular. Els viatges dels directius farmadutics a Madrid per visitar 
els polítics fracassaren ja que no obtingueren ni sanció per reforcar els Col4egis 
provincials, ni que per poder o b ~  farmacia s'establís I'obligatorietat de dos anys 
de practiques en farmacia oberta, la qual cosa anava encaminada a I'elimiació 
de gran part de practics. 

Amb aquest panorama s'arriba a I'any 1920. Aquest any el Sindicat de 
Farmackutics de Barcelona donaria molt a parlar, estenent-se rapidament entre 
tots els farmadutics barceionins i adquirint una forta projeceió a la resta 
d'Espanya (62). Un altre fet important fou I'actitud del Dr. Salvador Andreu en 
acudir en ajut dels farmadutics del Sindicat que foren processats, tal i com s'ha 
visten el capítol wrresponent (63). 

L'activitat dels farmadutics barcelonins, vista la pretensió dels especialistes 
francesas que desitjaven I'anul.Iaci6 de I'article 7h del reglament per I'elaboració 
i venda d'especialitats fmadutiques,  del 6 de mar$ de 1919, motivava que tant 
el Col.legi Local com I'Oficial i I'Associacib de Farmadutics Especialistes de 
Catalunya elevessin una exposició al ministre de la Governació perquk aquesta 
petició es desestimes; assenyalant, al matek temps, que I'obertura d'alguns labo- 
ratoris estrangers a Espanya no havia tingut més objectiu que burlar, sota la 
direceió purament nominal &un famachutic espanyol, els elevats gravamens dels 
aranzels de duanes estableris pei a aquells productes que contenien sucre o alco- 

62 - El Ir d'abril de 19U). la seu -al dels famiafeuties es traslladava al caner de Bonsucc&s. núm. 11. 
Ir la, abandonan1 ei'loeat del cairer d'en Guardia, on hi continuava el Col.iegi Lacal, o &tic. E" 
aquesta&poea h i  havia untotalde 542eol.legiaB. A mi1jm d'd'any ei modificava el regiameaiatenor 
del Col.legi m i l j anwt  I'establiment del de Delegacions fmadul iques de distncte, que no era aitra 
cosa que una calca de les que s'havien estudia1 per I'Antic Col4egi Oücial. 

63 - L'agraünent de tots els famadu t ia  erjpanyob es posa en evidencia nome~ant-lo presiden1 d'honor 
del "Real v Illisire Coleeio de Fannaduticos de Madrid" i del Coi.teei Oócial de Famiafeutia de la 
Raiinria de Uarcelona, pcr ia TCEUI Irc14 mhiddd p ~ r  la C F V  per 1.11 dl: rcmleprdr.l~ le< JCIPISCI 
que harta fr.1 pcl i  proccrrJsde Rarcilona. Na%and. GuipUxaa i Alma, prr I'hornrnaipe que se Ii v3 

fer i per l'mter&s en la eonslriieci6 del que mes tard sena monument a la seva membna que es va en- 
gir al libidabo. 
Pel que fa a la reeol.lena nacional esmentada promoguda per la U.F.N.. el Col.legi també demanava 
alsestudiantsde farm&eiala seva adhesi6. si m6ssonomoral.arsenvalan1-se la xifrade 90.000 oles. oro. . . 
oorcionades w m  a Iianca oel Dr. Aodreu el seu dia omt i ta t  aouesta imwnant si comiderem les . , . 
idirlqur cr rnot rn  p;r al funcionarn<ni dclCol Icg (cl 1920 wmpla!samb unrupcrAvi1 dr 4 141.31 
pies 1 r lqdal wninbuia arnb la quaniiiai J< 150 pies del scu Ion> Aui malcix. el Gi legi de Palmr 
aponava la mair.un qu3nl$iai. trp,iianl-r a lola Espanya un moiimr.ni Jr wlidariial que e i  i isdul 
<n una Amplia reuilhda dc dlnerr E l  mrs de r hdbtcn rewlltl 2u.273 pies. 
(vzgru'I'l Resi Fico."LXXXVl (lY21) 110 262265 i 11. 301-W) 



bol i liinitaven la introducció al país d'especialitats que no figuraven a I'aranzel 
(64). 

Com que aquesta qüestió era important i podia perjudicar moits interessos, 
s'explica que I'Associaci6 de Farmackntics Especialistes de Catalunya, el presi- 
dent de la qual era el Dr. Andreu, firmés el citat document, juntament amb els 
síndics del gremi de laboratons i el de farma&utiw i els dos col4egis, el Local i 
I'Oficial(65), sent recolzats per la "Unión Farmac6utica Nacional" en fer aques- 
ta, 15 dies després, analoga petició. 

El Sindica: a primer teme 
Les tanfes posades en circulació pel sindicat, i acceptades per la quasi totali- 

tat dels farmaceutics amb oficina a Barcelona, foren motiu perque alguns dels 
dissidents del moviment farmaceutic ventilessin a la premsa política del país que 
aquestes tarifes eren cares (66). 

D'altra banda, el Col.legi, amparat en els reglaments propis de la corporacib, 
a conseqükncia de les circumstancies per las que travessava la junta del sindicat 
i com actitud de represalia, es negava a proporcionar certificat de conducta pro- 
fessional a Lluís Amargós Bertran, un dels farma&utics dissidents, la qual cosa 
era comunicada al govemador civil, Sevenano Martínez Anido, en contestació a 
la seva petició de coneixer si existien motius justificats per adoptar aquella acti- 561 - 
tud (67). 

Al mateix temps, el cot.legi demanava que I'article 591 del Codi Penal consi- 
XXV 

derés com a delicte l'intrusisme en farmacia, en lloc de com a falta, que era com 
s'bavia considerat fins aleshores. 

L'any 1921 es concedía una beca perpetua a la Facultat de Farmacia per les 
gestions fetes pel rector Carulla, gestions a les que també intervingué Martínez 
A ~ d o ,  per la qual cosa aquesta beca porta el seu nom. Una comissió del Col,legi 
es desplaqava a la universitat per tal d'agrair els esforcos del Dr. Carulla per 
I'obtenció d'aquesta beca. 

En l'assemblea extraordinaria de col4egis de la "Unión Farmacéutica 
Nacional", celebrada a Madnd del 14 al 15 d'abril de 1921, es planteja la conve- 

64 - L'arficle 7b remlant aouests laboratoris i iesoonsabiitzant al tilular famadul ic esoanval. wrreeia " , , " 
li iniromtui6 qu i  ruwsara que un famadultr  eriranpir exercii a Erpanyj renre reval.dir el seu 
Iiini ordenmi iamhf quz clr propxian, J 'c~prrt :~i i isb c,irangrrcr w d w n  cl d r i l  dc pripardcio a 
un famadutic espanyol per tal de poder-les vendre a Espanya. 
Tan1 la U.FN. eom el Cal4egi Oficial dirigien eseriu i telegrames perque el minisreri de la 
Governaci6 accedis a aquelles peticions dels especialisles francesas que haviea inlroduit les seves 
especialiiats a Espanya. 
(vegeu: "El Rel.Fiea." LXVI (1921) 7: 178.180). 

65 - "Bol. M.CEB." 111 (1921) 21; 59. 
66 - E l  Coi.legi Oficial es dirigia a la Reial Academia de Medicina i Cirurgia de Barcelona perqub dicta. 

mines sobre les esmenades lades. D'aquest dicamen s'oblingué la w~ctus i6  que aquesles eren 
realment inferion a unes d'oíicials que foren promulgades t'any 1905 i que eontinuaven en vigor 

67 - Poca dies despres. el Cal.legi s'adhena a I'acle d'homenalge a I'esmeniat governadar, organitzat pel 
Fomenl del Treball Nacional. 
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niencia de la dissolució dels sindicats farmac&utics, ]a que aixo fora ben vist pel 
Govern, inclinant-se aquest en contrapartida a concedir -segons es deia- el que 
demanaven perqnk les seves actuacions fossin recolzades per I'Administració. 
Quasi per unanimitat s'awrda no dissoldre els sindicats farmaciutics (68) fins 
que la practica mostrés l'efidcia o ineficacia dels col.legis (69). 

L'11 d'ahril de 1921, a la memoria llegida pel secretari (70) es manifestava 
que el Col4egi havia entrat en I'adolesc&ncia i que el programa era fer wmplir la 
llei, cosa que es creia molt dificil al nostre país. Malgrat tot, aquesta dificultat no 
havia impedit que durant I'últim temps s'haguessin clausurat sis oficines de 
farmacia il4egals i que algunes altres, intruses, haguessin passat a farmadutics, 
deixant ak í  de ser-ho. 

D'altra banda, el Col4egi de Farmac&ntics de Barcelona, mancat d'antoritat 
en aquest terreny, ajndava al Col4egi Oficial a complir la seva tasca, la qual wsa 
queda palesa en I'ofici del 29 de maig de 1920, on es denunciava I'estat il.legal de 
tres oficines de farmacia (71). 

Val la pena esmentar que la venda de medicaments heroics, con morfina, 
wcaina i &ter, i ets casos d'intrusisme provocaven que Martínez Anido d i g í s  el 
9 de jnny de 1921 (72) una energica advertkncia a I'inspector provincial de 
Sanitat per tal que extremés la vigilancia en la actuació dels sotsdelegats, dispo- 
sant penes del mkim rigor en cas d'inwmpliment (73). 

De la jornada mercnníü a les receptes "camelo" 
El debatut extrem de la jornada mercantil a les farmacies s'arrihi a imposar 

de manera hastant generalitzada per les gestions de la "Unión Farmacéutica 
Nacional" i del Col.legi de Madrid i no pas per l'acció del Sindical de Barcelona, 
com alguna premsa política dona a entendre. 

S'ha d'assenyalar que a Barcelona hi havia farmaceutics que no acolliren de 
bon grat aquesta reial ordre promulgada el 6 d'agost de 1921 a instancia del 
Col.legi de Madrid i de la "Unión" (74). 16s cunós que ako es produís així ja que 
per haver estat incloses les farmhcies, per la lleidel4de julio1 de 1918 i reglament 
del 16 d'octubre, entre els estahliments mercantils exceptuats i regulats per diver- 
ses disposicions posteriors, la junta directiva de la "Unión" no va aconseguir l'ex- 
clusió de les farmacies d'aquesta llei i fou per aquest motiu que es decidia que si 

68 - Manúiez Anido. wmotant amb la oieskncia del general Arlemi. es reunia amb el sindical. 

69 - :'B;: M.Ec.B.>; 1i(i921) 2% 127-130. 
70 - AX.C.EB., Libro Actas Juntas Generales, 6.6.1920113.3.1926; 7-11 
71 - A.H.C.EB.,Oficidel29.3.1920.Cartüentrades. 
72 - "El Resl.Ftco." LXXVI (1921)21;311-314. 
73 - "Bol. M.FCB." 111 í1921)24: 132-138. 
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la jornada era obligada ho fos amb totes les wnseqü&ncies i per ser el servei per- 
sonal (75). 

Un p p  es& de fannadutics de Madnd i un altre de Barcelona s'hi oposa- 
ren, perb, curiosament, alguns dels qui s'hi oposaven ara, el 2 de gener de 1902 
havien proposat al gremi de farmadutics un conveni de carhcter voluntan per tal 
de limitar les hores de despatx de les farmhcies. 

La llei de la jornada mercantil poc a poc s'ana acceptant com un fet irrever- 
sible, a tenor de la reial ordre del 6 d'agost de 1921 (76), tot i que el seu compli- 
ment per part dels farmaceutics no resultava exempt de dificultats per la dis- 
crepancia existent entre diferents sectors. 

Quinze mesos de treball havia costat als farmac6utics madrilenys aconseguir 
I'aplicació #aquella jornada i és el propi president del Col.legi de Farmadutics 
Oficial de Madrid qui diu que havia passat un calvari, tenint els ulls sempre 
posats a Barcelona per tenir ent&s que una disposició així bavia de reglamentar 
als eterns dissidents, referint-se als fannaceutics capitanejats per Amargós, els 
quals eren contraris a I'aplicació de I'esmentada jornada a les oficines de fama- 
cia (77). 

A més del grup de Barcelona, sembla ser que s'oposaven a I'aplicació del nou 
horan alguns farmadutics de Sevilla, les farmhcies econbmiques de Madrid, 
alguns dependents i els socialistes, amb Largo Caballero al front (78). 563 - 

En la membria presentada per la "Unión Farmacéutica Nacional" a la U( XXV 
Assemblea de Sant Sebastik, celebrada del 7 al 10 de desembre, es refermava que 
els sindicats de fannaceutics eren considerats com a associacions faccioses pels 
Poden Públics, la qual cosa 6s una pintoresca qualificació en un no menys pinto- 
resc sistema polític. 

Aplicats els toms a Barcelona a partir del 10 d'octubre de 1921, segons el 
compiient  de la llei de la jornada mercantil de 4 de julio1 de 1918 i reial ordre 
aclaratbria del 6 d'agost de 1921,40 farmacies quedaven obiigadament obertes al 
vespre, bavent-se d'organitzar en el Col4egi un dipbsit central de medicaments 
per a possihles urgencies. 

A causa dels farmadutics que no compiien la jornada mercantil, la junta de 
govern del Col4egi Oficial es reunia en assemblea general el dia 27 d'octubre de 
1921. Com fos que els hnims estaven molt excitats, s'acordava aixecar la sessió i 
visitar al governador civil i al batiie, per la seva qualitat de president de la Junta 
Local de Reformes Socials. El governador, Martínez Anido, manifestava que 
sena inflexible per fer complir la Ilei, i el batlle, Martínez Domingo, els prometia 

75 - La jornada merca~lil de les Lamhcies era de 9 a 21 hores i de 9 a 14 hores els diiimenges. Les fama- 
cies havien de tenir a disposicibde I'inspector del treball un Uibre especial. El rtgim d'obenura i tao- 
cament havia de Quedar a I'arbilri dels eremis o mI.leeis de farmadutics. 

. . .  
77 A H CEE. Cana &ulbgrníddc I.iu,s Vill~gas.dr.l 9 9  1921 (scgeu Cane~rnlrad~r,Cal01)  
78- 'El Rcrl Flcii" 1.XXV1(1921) IY. 528 
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convocar una reunió extraordinaria de la Junta que presidia per tal de tractar 
exclusivament de la qüestió que afectava als farma&utics infractors, als quals, 
d'altra banda, se'ls havia incoat un expedient (79). 

També el dia 24 de novembre la "Unión Farmacéutica Nacional" s'havia diri- 
git al presiden1 del Consell de ministres assenyalant els incompiiments (80). 

La Jornada mercantil, d'escassa entitat professional, pero que havia estat 
considerada com una victoria (!) de la classe farmaceutica, promogué un escan- 
do1 que mostra la fragiiitat d'una situació, perb que també mostra I'existkncia 
d'un fons poiític difícilment diferenciat a través de les fonts documentals far- 
madutiques, perb que es posa en evidencia amb el lamentable afer de les cone- 
gudes com a "receptes camelo" (81) quan el diputat de Tortosa, Martínez Villar, 
el 16 de novembre plantejava al Congrés la qüestió del tancament de farmacies, 
la qual cosa, segons ho definiren els testimonis de l'kpoca, va ser "el més brutal, 
public i miel escami que h s  Uavors s'havia dirigit contra la farm3icia" i que 
motiva que, en el Congres, els diputats farmaceutics Rivas Mateos, Sáiz de 
Carlos (82) i també Díaz de la Cabeza, Matesanz i Guerra del Río, contestessin 
adequadament a Villar, qui no podia oblidar -així es manifestava a la U.EN.- el 
regust del seu ofici de policia. 

564 Persones de prestigi, com Carracido, no dubtaren pas en raonar obertament 
- de la manera que s'havia produit el muntatge de les receptes "camelo", de la 

XXV mateixa manera que ho registra algun diari, com fou "El Día Gráfico". De totes 
maneres, pel mes de maig del 1922 encara es debatia la jornada mercantil al 
Congrés, ja que no era complida per la totalitat dels farma&utics (83). Pero, si 
mes no, es pot assenyalar que duran! aquesta epoca el Col4egi Oficial Iluita serio- 
sament i com va poder contra I'endkmic problema de I'intnisisme, aconseguint 
només nonnalitzar 9 farmicies. 

Bons desigs 
El 31 de gener de 1922 la "Unión Farmacéutica Nacional" raonava al minis- 

tre de la Governació, entre altres qüestions, que com a conseqükncia de les 
denúncies presentades al Congrbs per un diputat, fomentades, deia, capritxosa- 
ment en actes orofessionals fannackutics mal intemretats. s'havia suscitat entre 
t'opinió pública una extraordinaria i injusta alarma, que el Govern de S.M. sem- 
blava voler caimar amb disposicions que garantissin la més gran escrupolositat en 
el servei farmackutic. Per la u.EN. veia amb molt bons ulls el encoratjador 
propbsit del Govern de procurar millorar l'exercici farmackutic i admetia que la 

79- "Bol. M.EC.B." 111 (1921) 27; 198 i 29-30; 271-272. 
80. "El Rest.Flco." LYXVI (1921\ u: M64481 "Bol. M.EC.B." 111 (1921) 29-W:279-280 
81 - "El Rest.Flw." LXXVlI'(1922) 1: 13-15. 
82 - Id. 2; 30-38. 
83 - *Bol. M.ECB." W (1922) 34-35; 321-324. 
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salut pública sofria un gran dany per I'abandó d'alguns farmadutiü dels seus 
deures professionals, delegant la seva delicada funció en mans de rutinaris pric- 
t i a  mancats de base científica i professional, sent, per tant, imprescindible que es 
recordés la condició personal de l'exercici farmaceutic, vigoritzant I'esperit de les 
ordenances de farmacia amb alguna disposició que garantís la permanencia del 
farmac&utic a I'oficina, ambant fins i tot a imposar, com a la República 
Argentina, la seva firma manuscrita en totes les receptes. 

Tot aixb feia que la "Unión Farmacéutica Nacional" sol.licités que, per tal de 
garantir als interessos púbiics un bon servei farmadutic, era urgen! i necessari 
que es disposés: Ir. La ratificació de l'esperit que conformava l'article 9 de les 
vigents Ordenances de farmacia, imposant com a condició inexcusable que totes 
les operacions farmaceutiques fossin efectuades o dirigides per un farmadutic. 
2n. La limitació del nombre de dependents sense títol, prohibint que cap far- 
mactiutic poguCs tenir-ne més de 3 a les seves ordres, i exigint que les farmacies 
que passessin d'aquest nombre tinguessin un farmadutic més per cada 3 o frac- 
ció de 3. 31. La prohibició d'establir noves farmacies on les necessitats públiques 
no ho exigissin, assenyalant com a limit un radi de 500 m. en les capitais de pro- 
víncia i en les poblacions de més de 15.000 habitants, i els partits delimitats per 
la classificació definitiva feta per la junta de govem i patronat a les poblacions 565 
mrals. 41. La concessió de facultats coercitives als col.legis provincials, de con- - 
formitat amb el projecte d'estatut aprovat perla U.F.N., i S&. La creació d'una XXV 
eficac inspecció farma&utica. 

Aquestes peticions eren contestades dient que com fos que I'art. 9 de les 
"Ordenanzas de Farmacia" preceptuaven que els farmadutiü estaven obligats a 
viure en els seus establiments, a dirigir personalment les operacions de laborato- 
ri, a despatxar ells mateixos, o sota la seva immediata responsabilitat, els medi- 
caments i les receptes i a guardar en el seu poder la clau de l'armari de les 
substancies verinoses o de virtut heroica, tenint tendencia a que la funció profes- 
sional del farmadutic fos exercida directament per el1 o sota la seva immediata 
direcció, sense poder-la abandonar a altres persones, a no ser que aquestes esti- 
guessin igualment titulades, i vist que 1' incompliment d'aquests preceptes havia 
portal a l'abús de preparar i despatxar receptes persones no competents, amb gran 
neriudici de la salut ~ública. ver reforcar el comoliment del citat article 9 i altres . , . . 
preceptes que amb el1 tenien relació, el Reial Consell de Sanitat, de cotúormitat 
amb la moci6 presentada per la Inspecció General de Sanitat, acordava aprovar, 
el 20 de febrer de 1922, per reial ordre, una s&ne de normes que, si bé podien 
resultar previsores, poc podrien resoldre de no complir-les els farmackutics. 

La problematica farmaceutica resultava quetwm més complicada per poder- 
se resoldre amb el que es demanava o amb aquesta reial ordre, ja que, per a 
millor wmplir I'apartat 10 -vigilar el seu compliment- es necessitava un ripid 
projecte de decret destinat a remunerar als sotsdelegats per a les funcions que es 
preveien. 
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AItra vegada la jornada mercantil 
Situada la qüestió de la jornada mercantil de nou a primera plana, agrupats 

els farmaceutics barcelonins dissidents en 1'Associació de Farmaceutics 
Espanyols, desviant cap a I'opinió pública els fets derivats de I'aplicació d'aques- 
ta jornada, tot obligava a la junta de govern del Col4egi Oficial a pronunciar-se 
públicament, el febrer de 1922, posant-se en evidencia que el wl4egi considera- 
va equivoques les interpretacions que afectaven a la corporació i que procedien 
d'una campanya de premsa dirigida contra els famac6utics de Barcelona (84). El 
col.tegi es basava en que la causa immediata de la implantació a Barcelona del 
regim que havia deteminat la unifodtat  de les hores d'obertura i tancament de 
les farmicies i I'establiment de torns durant la nit havia estat una petició oficial 
de la representació genufna dels dependents i auxiliars, reclamant el compliment 
dels preceptes de la llei del 4 de juliol de 1918, correntment denominada de la 
"Jornada mercantil", perb que I'aplicació d'aquesta jornada a les farmicies, cas 
de mantenir-se el servei limitat a eUes, reg'un que s'estimava incompatible amb la 
dita jornada, tenia com a consequkncia I'augment del nombre de dependents i, 
per tant, un increment en el capítol de despeses generals de cada oficina, amb 
repercussió a les tarifes de venda que, lbgicament, haurien d'augmentar-se, en 
pe judici del públic i sense cap avantatge per al farmac6utic. Aixb havia portat a 
que es ñxessin amb caricter general i obligatori, previa aprovació de la Junta de 
Reformes Socials, les hores d'obertura i tancament, establint-se torns perqui no 
quedessin desatesos els serveis durant la nit, i evitar aixiels refents inconvenients 
per al públic i per al farmaceutic. A més de complir un precepte legal, d'accedir 
a una petició de la dependencia i d'evitar I'augment de tarifes, el regim adoptat 
oferia al públic les seves avantatges. Perb no resultava tot massa sorprenent. El 
fet, que reaiment venia provocat per una petició oficial dels dependents i auxi- 
iiars de farmacia que reclamaven el compiiment del que era manat per la Uei del 
4 de juliol del 1918, incidia de manera tan greu dins la propia vida professional 
que el que externament passava per ser personalismes entre el farmaceutic 
Amargós i el col4egi, en el fous no era més que una qüestió econbmica. 

Quant a la situació general de la farmacia, aquesta se'ns manifesta a I'assem- 
blea extraordinaria de la U.F.N. que tingué Uoc a Madrid del 15 al 18 de marc de 
1922. A aquesta assistiren representants dels wl,legis oficials, no oficials, asso- 
ciacions d'estudiants, premsa professional i sindicats farmaceutics. Entre d'altres, 
s'ambava a les conclusions següents: que la U.E.N. es relacionés amb els sindi- 
ca& a través dels col.legis oficials, que els sindicats cooperessin per tal de fer efec- 
tius els acords dels col.leeis i aue. de orendre acords els sindicats. aauests no esti- " ' ,  . . . 
guessin en pugna amb els deis organismes corporatius oficials. A ¡ ,  si 6s cert que 
els sindicats tenien una certa independencia, els col4egis els voiien tenir contro- 
la&, la qual cosa no deixava de ser-bastant necessiria ates els camins que aquells 
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apuntaven, ja que representaven un poder que podia evolucionar cap a un sentit 
totalitari en detriment dels col4egis. més moderats. També el I r  d'abril de 1922 
la U.F.N. demanava que es pods en vigor el reglament d'Elaboració i venda d'es- 
pecialitats fannackutiques, així com la concessió de facultats coercitives als 
col.legis oficials i una veritable inspecció sanitaria fannadutica organitzada inde- 
pendentment dels inspectors de Sanitat. Es protestava també per la sistematica 
exclusió dels fanna&utics de les oreanitzacions sanitkries nacionals. tocant-se en 
priicipi l'afer de la limitació de farmhcies segons els estudis fets per la U.F.N., 
demanant-se, a mes, a I'lnstitut de Reformes Socials, dades sobre els estudis que, 
referents a I'Asseguranqa de Malaltia, s'havien reaiitzat perquk, coneixent-los, la 
U.F.N. pogués presentar les modificacions pertinents (85). 

A Barcelona, com a la resta de I'Estat espanyol, la jornada mercantil conti- 
nuava sent motiu d'intranquil,litat, i, per si no fossin prou les compljcacions i el 
malestar que provoch entre els farma&utics, les disposicions contradictbries 
entre el servei professional i I'esmentada llei provocaven interpelacions a les 
Corts per part del senador fannackutic Saiz de Carlos (86), hdhuc de reclama- 
cions davant el Contenciós Administratiu. En haver admks el ministre de Treball 
que s'havia confós la farmacia amb un comer$ qualsevol, es provocava un clima 
que ens mostra el delicat que resultava sotmetre a les farmhcies a aquesta llei 
que, tot i que havia tingut I'adhesió de moltíssims farmackutics, mostrava, si més 567 
no, que, de complir-se, uns altres se sumarien als qui no volien complir-la, la qual XyV 
wsa provocava que el col,legi dirigís un escrit al governador civil demanant-li el 
seu ajut, tot esperant la modificació o derogació de la llei, realitzant-se analoga 
petició a la Junta i a I'institut de Reformes Socials. 

Dimissions 
Per als col4egiats del Col4egi Oficial les perspectives no eren massa satis- 

factbries. No havent aconseguit la junta de govern un &xit en I'aplicació de la jor- 
nada mercantil, el front representat pels auxiliars de farmacia i les &ferents 
tend&ncies d'alguns grups, no excessivament nombrosos, portava a la dimissió de 
la junta (87). 

No obstant aixb, hem d'admetre que, més que desunió, hi havia una abskncia 
d'objectius comuns i d'un sblid contingut professional. La gestió de la junta de 
govem del Col4egi Oficial durant I'any 1921 fou ben vista i va tenir I'ajut de gran 
part deis col,legiats, perb encara que no va ser massa el que va aconseguir si es té 
en compte l'actuació iniciada pel sindicat creat I'any 1919, i especialment contra 
els intrusos, des d'un punt de vista professional va resultar de poc pes el motiu de 
la seva dimissió. 

85 - "El Resl.Flw." LXXVIl(1922) 6; 129-136. 
86 - "Bol. M.EC.B." IV (1922) 34-35; 321-324. 
87 - Dimitia el 4 de juny de 1922. jwtif<wnt-hodienlque es  wnsiderava orfe del iecolzarncnt de lesauto- 

"tals. 
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Convocades eleccions el dia 18 del mes de juny de 1922, fou elegida una nova 
junta presidida pel íarmaciutic Dr. Francesc Puigpiqué, en ser considerat aquest 
persona de prestigi per totes les tendencies. Aqnesta junta, en no aconseguir tam- 
poc la total acceptació de la jornada mercantil, s'ensorrava el mes de maig de 
¡y23 (88). 

A I'assemblea del 26 de maig de 1923 la junta llegia un manifest que justifi- 
cava la seva d i s s i ó ,  afirmant que tots els seus proposits havien fracassat quan 
es posa en evidencia "l'esperit mercanal que viu dintre de la nostra ciasse, sl vol- 
taut de la quai pulula i viu I'intnisió immensa que emprobeix, desmoraütza i des- 
ironra". No deixa de ser significatiu que a la mateixa memoria es ~ecordés que 
quan la junta fou elegida es comprovh, ja aleshores, I'estat de pohresa material i 
espiritual en que es vivia, que convulsionava la vida col~lectiva i que, de vegades, 
portava a buscar desgavellades solucions. Afegien que la realitat s'havia imposat, 
apareixent la falsedat de la solució que s'havia cregut salvadora d'una felicitat 
col.lectiva. També recordaven que la junta havia estat elegida sense autontat i 
que havien fet el mkim sacrifici de la seva personalitat, sofrint ara el castig d'a- 
questa suhmissió infecunda ja que, deien, havien estat escollits sense autoritat i 
ara se'ls castigava a viure sense ella. 

No s la socialització 
A mitjan agost de 1922 s'apuntava una possible solució al panorama far- 

maceutic espanyol, conseqüencia d'una proposta que Nicolas Gutiérrez, far- 
maceutic militar, havia presentat a la "Unión Farmacéutica Nacional": la socia- 
lització de la farmacia. A i o ,  que s'havia de discutir en la X Assemblea de la 
Unió. Que s'havia de celebrar a Cadis del 26 al 29 d'octubre de 1922 (891. oueda- . . \ ,. . 
va de moment acordat, a la 6a conclusió, wim un plebiscit a celebrar a final d'any. 

Els representants de la Mancomunitat Catalano-Balear foren contraris a la 
sociaiitza&5 apuntada. També en la citada assemblea de la U.EN. es va tenir la 
dura oposició dels assistents. 

Quan la U.F.N. s'interessava per la socialització i demanava un plehiscit per- 
que es poguessin pronunciar tots els farmadutics $Espanya, a I'hora de la ven- 
tat a Barcelona tan 501s es pronunciaren 61 individus, d'un total de 650 (90). 

Impotincia eufrnnt I'iutnisisme 
Si bé és cert que a comenGament de 1923 tioguk fo rp  ressonincia I'absolució 

del wmite directiu del sindicat i el fet que la junta de govern tingués contactes 

88 - Havent-se desplaca1 Puigpiquc a Cadis. I'octuhre del 1922, per tal de tractar qUestioos prafessionals. 
i havent deleeat. seeons semhla. al famadutic Dou. es rebia a Cadis uo t e l e m a .  aue es deia fir- " " 
mal pcr 2(10iarm3&3tir, nnri+lon.iii. di%ildnwnt-lo Coi,&<iiicnimenl, Puigptqut d.mttin el 1 0 j c  
dc<cmhrc. pcib ni, Ir  resta dr la junta. la qui 3que.l~ r.1 uu dia hsvta ohiindul ~rnpli, pndrii per 
p d c r  ler rl quc cicgu6, dpn" xnir con<~li2r a ningU en abrolul 

bV - "L.1 KcriFlca " LXVI I  (19221 2t1.517 529 I 21,545-558 
R i  A H CFB .Circui~r cirlo~lilada v n r i  dair. )'Bol M FC R I V  (1922137-38. J l j417 
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amb el claustre de la facultat pera qüestions professionals i amb el Col.legi Local 
perseguint una utbpica unitat, per a no perdre el costum i amb la finalitat de con- 
tinuar lligant caps, el 15 de febrer de 1923 era visitat el governador civil, 
Raventós, per tal de demanar-ti ajut per combatre I'intrusisme ja que el Col4egi 
es considerava completament impotent davant aquesta qüestió que tants malde- 
cap havia donat el sede passat i que encara en continuava donant. 

Ajomameni per reial ordre 
Per reial ordre del 28 de febrer de 1923 es prorrogava novament la vigkncia 

de la reglamentació de les especialitats farmadutiques fins el 30 de juny del 
mateix any, igual com estava abans del 6 de mar$ de 1919, i, malgrat que el 7 de 
marq la U.F.N. demanava al ministre de la Governació la imposició del reglament 
sense cap modificació, no es podia impedir que a la del 28 de febrer bi seguís una 
altra reial ordre el 29 de juny prorrogant indefinidament l'establert fins que es 
resolguessin les reclamacions pendents, amb la qual cosa es demostrava la forqa 
que ja anaven tenint els preparadors d'especialitats farmackutiques. 

Catalanització de les professions mediques una actitud 
El catalanisme no fou alien a alguns farmadutics, malgrat no haver aquests 

vibrat amb la intensitat registrada en els metges. 569 
El dia 30 de maig se celebrava en el Col4egi de Metges una reunió de repre- - 

sentants de les entitats mkdiques, farmackutiques, biolbgiques i afins, de XXV 
Catalunya, convocada per la Comissió Mkdica d'Acci6 Catalana en pro de la 
catalanització de les professions mediques. 

En el V Congrés de Metges de la Llengua Catalana s'aprova, per aclamació, 
que es veuria amb molt bon grat que eis farmackutics i preparadors d'específics 
empressi'n la llengua catalana en la propaganda que fessin a Catalunya. En el but- 
lleti de la Mancomunitat Farmadutica Catalano Balear es felicitava a tots 
aquells que, inspirats en un alt sentit patribtic, ja ho feien així. 

D'altra banda, la Comissió de Catalanització Mkdica havia iniciat els seus tre- 
balls per tal de confeccionar el "Diccionari Terapkutic", per la qual cosa s'havia 
demanat la col4aboració deis farmackutics catalans (91). 

Els droguers, magatzeniistes i produciors d'especiaütats guanyeu posicinns 
Per si la reglamentació d'especialitats no fos ja suficientment complicada, 

abans de la celebració de la XI Assemblea de la U.EN. que tingué lloc a 
Barcelona del 18 al 21 d'octubre de 1923, una nombrosa representació dels sani- 
taris de tota Espanya visitava el 13 d'octubre al president del Directon Militar 
per tal de presentar-li 16 bases -d'elles, 3 destinades exclusivament a la classe far- 
mackutica- perquk es reconstruís totalment I'organització sanitaria de- tota 
Espanya, vista la cabtica situació que imperava: incompliments, confusions, favo- 

- 
91 - "Bol. M.F.C.B." V (1923) 57; m-774. 
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ritismes, etc. Els farmaceutics demanaven la creació de la Inspecció provincial 
farmaceutica regional, la creació d'un laboraton nacional, amb carhcter d'lnstitut 
Oficial de I'Estat, i la intervenció dels col.legis en el nomenament de soisdelegais 
(92). 

Finalitzada la XI Assemblea de la U.F.N., el 29 d'octubre es promulgava una 
reial ordre que, anutiant l'anterior del dia 10 del mateix mes, ordenava que es 
redactés, en el improrrogable termini de 30 dies, un projecte de reglament per 
I'elaboració i venda d'especialitats farma&utiques, perque comencis a funcionar 
el I r  de gener de 1924. L'apartat 4t d'aqnest projecte asseuyalava que, mentres- 
tant no es publiqués el reglament, els medicaments que necessitessin recepta tan 
sols podien ser venuts a les farmhcies, mentre que els que no en necessitessin 
podien ser venuts indistintament en farmicies, droguenes, magatzems o dipbsits 
(93). 

Nnva junta. Dictadura a niveU col.legial 
Amb I'adveniment de la Dictadura del general Primo de Rivera el setembre 

de 1923, s'obna per al Col.legi Oficial de Farmackutics de Barcelona un nou 
penode. 

A la junta presidida per Puig Sureda va seguir la presidida per Josep Pla i 
570 Vila, que iniciava el seu manament el 23 de novembre de 1923. Aquest, el 21 de - 

XXV novembre havia dirigit una exposició al president del Directori Militar en la 
qual, després de  comentar manifestant que el Co1,Iegi estava identificat amb la 
moral i doctrina del Directon i que els "seus espeflts, ahii més que indiereuts, 
davaot el vergonyós espectacle que presentava La patria sumida en l'anarquia pel 
desenfré de totes les Únmoculitats i cornrprious individnals i col.lectives a que 
coudiüren les antigues organitzacious potitiques", demanava que els metges fes- 
sin constar a les seves prescnpcions el seu domicili i que el farmackutic legalitzés 
amb la seva signatura la dispensació; tot aixb onentat a acabar amb I'intrusisme 
i en benefici del compüment de I'article 9 de les "Ordenanzas de Farmacia" (94). 

A t o  amb el sistema políticvigent, el president Pla, el 23 de novembre, adver- 
tia també, autonthriament, que si els col4egiats li posaven traves per a fer-lo &a- 
cassar "no tindria incuuveuient a convocar una assemblea per portar a la picuta 
a qui fos menester per a que la dasse, formada en tribunal d'honor, sancinués en 
justíua" (95). 

93 - ~ o u e s l a  reiai ordre fou celebrada amh un ostenth banouel a i'botct Rirz. de Madrid. al ouat assis- 
i~rcn  druyucn.mrga~,emi,ic~ 8 praductJnd'riprcid1 iatr Vos'h, dr p d ~ t  pei alt.pi.rO,que la pro- 
itiu.gc86 J'aquc>ia rci.1 ofdri .  p n w n i  pio vihic a 1 ri f r  Saniiai $igeni. 8nicniu.tu(~ncr~i.lc <>ni 
ia i  3 ardindnco JC f r n j < i s  vd <err l i  perqd? i i g ~ n i  I s n n ~ r ' ~ i i r \  :<>nridrrr\sin ~nuti l  la Cdncvr dr. 
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No ha de sorprendre'ns aquest idioma ni les expressions dirigides als 58 far- 
mackutics reunits en assemblea, com tampoc que en acabar aquesta assemblea 
Pla digués que el sacrifici que per a el1 representava el chrrec de president l'ac- 
ceptava en benefici de la classe, esperant assolir alguns kxits. El clima potític del 
país era propici a aquest tipus d'amenaces. 

Malgrat tot, encara que els farmackutics estaven wuvencuts que únicament 
era la manca d'autoritat la que impedia arreglar la seva constant crisi, tampoc els 
unina l'empenta que portava el president Pla. La poca assistkncia als actes 
col~lectius mostrava la desgana que existia, ja que tan sols 43 individus, inclosos 
els de junta, assistien a l'assemblea de comenqment de l'any 1924; desgana 
aquesta extensiva al Co14egi Local, a I'assemblea del qual bi assistien quelwm 
més d'una dotzena de farmackutics. 

L'intrusisme campava descaradament i de manera perfecta, obiigant a la pro- 
mulgació de reiterades reials ordres que, signades per Martínez Anido, eren sig- 
nificatives, especialrnent la de data 2 lde  deiembrede 1923. Aquesta, a més d'ad- 
metre les constants intmsions en l'exercici de la professió, recordava l'ordenat 
anteriorment sobre el particular, insistint en que serieu separats del chrrec 
aquells sotsdelegats que no fessin complir el que reiteradament s'havia ordenat, 
segons tenien l'obligació de fer; creant-se una situació en que el compliment de 

571 la llei per uns i altres era impossible de conjugar amb la reial ordre del 29 d'oc- - 
tubre de 1923 que, de manera tbgica, feia creure a molts farmackutics que tot XXV 
continuaria igual i sense resoldre's. Opinaven, i amb raó, que acabar amb l'intru- 
sisme no era qüestió de reials ordres sinó d'autontat i de moral pública i que el 
que promulgaven no servia per a res més que per enganyar-los, fent veure que el 
nou rkgim s'interessava per les qüestions sanitkries. 

Al marge, i rendint culte a una vella tradició, el Col.legi dirigia un telegrama 
al Directori demanant la supressió del timbre de les especialitats farma&utiques, 
la qual wsa, vistes les anterior5 experikncies, era demanar un impossible, a més 
d'nna actitud fora de Iloc. 

Aií doncs podem dir que l'any 1924 es comencaria amb la preocupació que 
I'article 21 del reglament d'Especialitats ja era ineficac perque alguns productors 
d'especialitats tenien com a protector a un, diverses vegades, exministre de la 
Governació abans del Director i Militar. 

Un =tic plet 
E11 de gener de 1924, Lluis Arnargós Bertran i altres farmackutics de 

Barcelona aconseguien una reiai ordre del Departament Ministerial de Treball, 
Comer9 i Indústria, perla qual, derogant-se algunes de les disposicions de la reial 
ordre del 5 d'agost de 1921, es declarava que les farmacies, encara que incloses 
en la Ilei del 4 de julio1 de 1918, quedaven exceptuades de que fossin les Juntes 
Locals de Reformes Socials les que fkessin les seves hores d'obertura i tanca- 
meut, wrresponent al propi gremi professional el fer-ho, arnb la salvetat, per6, 
que aquesta facultat del gremi no podia arribar a la imposició, amb carhcter obli- 
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gatori i general, d'hores i dies de tancament, sense que el gremi o el col4egi 
poguessin establu un rkgim distint de la jornada perjudicial als interessos públics. 
Amb aixb el gmp d'Amargós aconseguia que no s'imposés rigorosament la jor- 
nada mercantil a les farmacies, o sigui, que encara que el col,legi ho acordés no 
podia ser amb caracter obligatori ja que l'exist&ncia d'excepcions no pressuposa- 
va la renúncia de Les mateixes, d'una banda, i, d'altra banda, ja que el 19 d'abril 
del 1905 s'havien exceptuat les farmacies de fer festa els diumenges, pel seu 
caracter sanitari i social, precisament, pel concepte abans explica!, s'interpretava 
que tancar-les no es podia fer per acord obligaton (96). 

Reglament per a I'elaboració i venda d'especialitats famc&utiques 
El 9 de febrer de 1924 s'bavia aprovat el reglament per a I'elaboració i venda 

d'especialitats farmaceutiques que devia baver sortit el mes de gener (97). 
Aquest reglament, a part de no recollir res del que havia proposat la "Unión 

Farmacéutica Nacional" exceptuant el referent a que un farmadutic espanyol 
garantis els específics estrangers, permetia, pel seu article 13, la venda d'especia- 
litats de manera Uiure, condicionada al concepte de substancies mes o menys 
actives que continguessin, legalitzant així la venda ais droguers, farmhcies i cen- 
tres d'específlcs (98), la qual cosa obria un ampli camp comercial als productors 

,,, d'especialitats en detriment de lesoficines de farmacia, assolint cos la realitat que 
2,'. - I'oficina de farmacia era impulsada cada vegada mes a convertir-se en una sim- 
XXV ple revenedora al detall de preparats mediciuals fabricats per industrials, els pro- 

pietaris dels qual podien ser o n o  farmaceutics. 
La publicació del reglament provoca una immediata reacció de la 

Mancomunitat Farmaceutica Catalano Balear, els components de la qual, reunits 
en assemblea, acordaven donar el seu recolzament incondicional a la U.EN. ja 
que es coneixia el paper d'aquesta durant la confecció de l'esmentat reglament. 
Es tenia en compte que si la U.F.N. el 10de desembre de 1923 ja bavia dirigit una 
documentada exposició al president del Directori Militar, Primo de Rivera, 
demanant la intervenció del farmaceutic en la sanitat pública, la reforma de Ven- 
senyament de farmacia, una reglamentació farmackutica adequada, la creació 
d'un laboratori farmackutic, la limitació de farmacies i nous estatuts per al 
col4egi (99), ara s'autontzava a la U.F.N. perque interposés tota mena de recur- 
sos legals en contra del que es jutjava pe judicial per als farmac*utics, demanant- 
se, al mateix temps, que una assemblea extraordinaria de la U.F.N., a la que 
assistissin totes les associacions d'estudiants de farmacia &Espanya, rebutgés el 

9 6 -  Reial ardre del mioiste" deTreball, Comer$ i Indljstriade 1'11.1.1925. 
(vegeu "El Rest.Ftco." (1924) 2: 3841). 

97. id. l: 52-63. 

necesitava la presenlacib de reeepta, podien ser expedides al detall en les famkcics. drogiieries i 
centres d'especiaiitan. 

99 - "El Rest.Ftco." LXXIX (1924) 1; 1-10. 



Ramon Jordi i Gonzhlez 

reglament promulgat (100). 
Perla seva banda, els col4egis de Barcelona, Tarragona i Lleida iniciaven una 

campanya nacional per aconseguir les reivindicacions que es demanaven. 
Dels diferents escrits dirigits al Govern amb motiu de la promulgació del 

reglament, en que la U.F.N. dirigia el 16 de febrer de 1924 al sotsecretari de 
Govemació destacava, entre altres punts, la indignacid perquk a I'articulat de 
I'anterior reglament hi figuressin algunes adicions, adicions que estaven en pugna 
amb el criteri de seriositat que bavia de regir les qüestions relacionades amb la 
salut pública, i que eren norma en tots els paisos civilitzats ja que per tot arreu es 
considerava temerari i propi de xerraires parlar de virtuts curatives deis medica- 
ments, quan s'havia de parlar de virtuts terap&utiques. Era necessari tenir en 
compte I'esmena per tal d'evitar el mal judici que dels farmadutics tindrien els 
professionals estrangers. També es deia en aquest escrit que un criten més econb- 
mic que sanitari havia presidit la imposició de registre de certs productes far- 
maceutics, exceptuats en l'anterior reglament, i que la nova reglamentació com- 
prenia preparats farmadutics que no tenien un veritable caracter d'especialitat, 
sent, per tant, el registre innecessari a efectes de la reglamentació d'especialitats, 
reglamentació que no tenia per objecte arbitrar recursos per a Hisenda sin6 
garantir la salut pública contra el abusos i les temeritats dels preparadors de 
remeis envasats. Pel que feia a I'aportació de capital no farmac&utic per a I'ex- 573 
plotació d'aquesta indústria, es deia que calia que es condicionés de manera que XXV 
el capital farmac&utic tingués en aquestes indústries un predomini efectiu que li 
permetés orientar i dirigir el negoci amb un criten més professional que no indus- 
trial, que era el que convenia a la salut pública. 

Dos dies despres seguia a aquest escrit una exposició al president del 
Directori Militar en la qual la "Unión Farmacéutica Nacional", en nom de tots 
els farmackutics espanyols, reiterava la seva protesta a I'article 13 del reglament 
d'especialitats. Considerava com a punt final que, ja que el Directori, pel b6 
dñspanya, regia els seus destins, judicava la funció social de la classe farmacku- 
tica menyspreable i els seus afanys il.legítims, i el seus treballs indignes d'estima, 
pods  fi a la lenta decadencia en que s'anava consumint, disposant la clausura de 
les escoles en que la joventut escolar somiava conquerir drets i prestigis, que tot 
el m6n burlava i atropellava despr6s (101). 

1W - Una de les victimes de I'aprovaci6d'aquesl reglarnent fou Gabrlel Romero Landa, fannadutic mili- 
tar, que havenlestal nomenat pel Directorl eapde i'oficina de Serveis Farrnaduties del rninistcri de 
la Governaci6,en substituci6 dc Macario Btar i Manada, dimitia en ser reilerals els seus dictamens, 
op>sats al reglamenl, i per haver estal m6sescoltades per Manínez Anido les paraulesd'un droguer 
famackutic de la ciutat que les d'ell. 
(vegeu: "Bol. M.EC.B." VI  (1924) 60; 863). 
Sobre ambdos fama&utics, vegou: Roldan Guerrero, R., Diccionario. op.cit.; vol i; 381-385 i 
vol. 4; 356-363. 

101 - Lbgicamcnt, tanta queira molesta no lan sals al Directori sin6 a aigú mes, donant lloc a que el pre- 
sidenl i el secretar¡ de la "Uni6n Famaceurica Nacional" fossin assabentats per una reial ordre per- 
que d'ateshores codavant guardessin el respecte degui als Poden constiturls. 
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de govem presidida per Josep Fabregat Rovira, qui va imprimir un cert caire al 
Cohlegi en posseir apreciables dots i habiiitat política que van permetre una mes 
gran coherencia i certa estabilitat al mateix. El fet que formessin part d'aquesta 
junta farmac&utics simpatitzants amb la Dictadura de Primo de Rivera va per- 
metre una amplitud de moviments apreciable. 

Sota el manament de la nova junta de govern, el mes de novembre el col.legi 
es traslladava al carrer Junqueres, nÚm.2,Zn 2a (los), canviava d'assessor jurídic, 
redu~a la plantilla en algun empleat i s'anomenava una comissió per la reorga- 
nització de la biblioteca col4egial. També el mes de novembre es demanava al Dr. 
Andreu un préstec de 15,000 ptes., sense interessos, per adquirir el mobiliari, 
prkstec a tornar en terminis de 625 ptes. mensuals, garantides amb les quotes i 
obligant-se a no dimitir la junta fins a la cancel.laci6 del deute. 

Antics probiemes 
El 29 d'octuhre de 1925, i per no perdre el costum, les autoritats governati- 

ves, en la persona del governador civil Milans del Bosch, demanaven que els sots- 
delegats, el Col4egi Oficial i els agents de I'autontat evitessin la venda iklegal de 
medicaments a les drogueries. Veiem, per tant, que la qüestió dels droguers enca- 
ra no s'havia resolt. Malgrat tot, els esforps del Col.legi no paraven ja que el mes 
de novembre representants seus, amb el nou lletrat assessor (109), mantenien 575 
una reunió amb representants de la Federació d'Ultramarins en la Delegació XXV 
Regia del Ministeri del Treball. 

Un dels apartats de la reial ordre del 28 de desembre de 1924 manifestava 
que tots els productes elaborats individualitzats per una marca registrada a 
Espanya i que fossin venuts a un preu inferior al marcat, sense I'autorització del 
fabncant, sena considerat competencia il.lícita, segons la Ilei de Propietat indus- 
trial, 

En realitat, tot aixb provenia del reglament per a I'elaboració i venda d'es- 
pecialitatsfarmafEutiques del 9 defebrer de 1924, jaque el seu article 31 deia que 
el preu a respectar era el marcat, perb com a mhim, la qual cosa provocava que 
la "Unión Farmacéutica Nacional", junt amb diverses Cambres Industnals i de 
Comerc #Espanya, demanessin la reforma de la IIei de Propietat Industrial del 
16 de maig de 1902 en el sentit que es consideres competencia il.lícita la venda de 
productes elaborats individualitzats per una marca registrada a Espanya de la 
manera antenorment expresada, assolint-se per reial ordre de 3 de desembre de 

- De 1898a 1901 aquestwl.legi romangu6,junt ambel h l ,  a IaPlap Reiat, núm. 2, per passar I'any 
1902 aiearrer No" de Sant Francex, núm. 8, Ir  Existeiren dadesque semblen IestUnaniarque I'any 
1913 pasava al carrerd'err Guardia. núm. 9. a I'edifÍi propietal del Col4egi Local, passanl I'abrii 
de 1920 a Bonsuds, núm. 12, Ir, i al carrcr Junqueres pel oovembre dc 1925, per trasiladar-se el 
setembre de 1926 al carrer Llúria, núm. 48, pral. Sabem que tamb6 va eslar al carrer de la Canuda. 
perb ignoiem la data. 

109 - Aquesl era foaquim P&ez Casatias. delegat regi del ministe" de Treball. 
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1925 (110) I'augment d'un 50 % de les sancions sobre competencia il.iícita. 
La "Unión Farmacéutica Nacional" demanava reiteradament a les autoritats 

de la nació la creació d'un taboratori de control com a fre davant la proliferació 
d'específics. Creat en el seu lloc el registre d'especialitats, aquest va rebre la qua- 
lificació de caricatura del demanat. &xb, perb, no va desanimar a la U.EN. en 
les seves pretensions i, insistint, va aconseguir la creació d'un Institut Tecnic de 
Comprovació (111). 

El mes de gener de 1926 es promulgava un reial decret pel que s'intentava 
posar fi a les arbitrarietats que acusava I'opinió pública sobre l'actuació de les 
societats de metge-enterrament-farmacia. Es denetaven les bases per les que 
havien de regir-se les societats d'assist8ncia pública, ja que havien ambat a ser 
escandalosos els guanys d'algunes d'elles que, segons es reilectia en l'exposici6 
elevada al rei, no complien amb els serveis que oferien, donaven productes far- 
maceutics ineficaces i abusaven d e l ~  facultatius que es veien obligats a prestar 
serveis a les seves ordres. 

Pel febrer del 1926 veiem com, altra vegada, el Col4egi Provincial i el Local, 
en les persones dels seus respectius presidents, actuaven conjuntament en dirigir 
al govemador civil una instancia sol4icitant el seu recolzament per tal de sancio- 
nar a qui no respectés els preus, i aixo com a conseqühncia de I'excessiu afany de 
comerciar amb els anomenats específics que havien vingut a substituir en gran 
pari el formulan individual o recepta que per a cada cas receptava elmetge (112). 

D'altra banda, el constant interhs d'una adequació dels estudis de farmacia, 
amb més i millors dotacions, juntament amb la realització de practiques a les oí¡- 
cines de farmacia, eren qüestions que, no per massa airejades, deixaven de preo- 
cupar peribdicament als professionals i al claustre i que més d'una vegada havien 
quedat paleses en la premsa política del país per tal d'interessar l'opinió pública 
(113). Pero, el desig que se superés la crisi professional que tenia la "Unián 
Farmacéutica Nacionai" es posa en evidkncia quan aquesta enviava a tots els 
coi,legis d'Espanya un qüestionan per tal que, en forma de plebiscit, els far- 
machutics decidissin sobre qüestions de propietat i de limitació o llibertat d'esta- 
bliment de farmacies (114). 

110 - "Bol. M.F.C.B." VI1 (1925) 82 1385-1386. 
111 - En aquest Institut, m a l  per reial ordre del 22.12.1925, existia una comissi6 integrada pel director 

general de Sanitat, el degh de la Facultar de FamBcia i el director del Labararori Provincial de 
Madrid. Aixb. Que fou acceotat amb cena reserva oeroub dislava molt de les oretensioos i desitios . . 
~ s l ,  p r o f e b i a n ~ > d y i p n i , ~ n  ld  Iinidn tdrmd;e~ii.a S6;~onal". no rd,ulid dcrrncrnai r.i p n n ~ ; ~ i  

112 - Aixo n* irnpi.Jli q ~ i  14 ,ru del Cullcgi Oficial r'h, h a g u C ~  por31 un*, siirincr dndnri~ni  prcduc. 
les parafarmaduiia i accessoris de laboraion per tal de proporcionar ingressas a la caúa wl.legial. 

113 - "Farmacia" VI11 (1926) 84; 28-31 i 88: 130-132. 
114 - Aquest plebiscit, fe1 prr contribuir a la redacció d'uns eslatufs pcr 81s col.legis de fama&uticr tin- 

eue una resoosla del 37 % dela cot.lenials d'Esnanva. A Barcelona. nerb. on des d'un bon nrincini . , .. . . . 
iou vist amb recei, va haver-hi un 97 % dde partidans de la limitació d'establimenl de famacies. 
(vegeu: "Farmacia" ViIl(1926) 811; 56-59). 
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La Dictadura marca el Col-legi 
A comencament de I'any 1926 la situació econbmica del col.legi era precaria. 

El mes de febrer es devien a la "Unión Farmacéutica Nacional" 4.176 ptes. que 
es venien arrossegant des de 1925 i que corresponien, en pari, a quotes de1 1924 
i 1925 (115). 

El 16 d'abril de 1926 la junta col~legial confeccionava una llista d'acord amb 
I'Associació Gremial de Drogueries i Productes Químics, en la qual hi havia de 
quedar ben delimitades les substancies la venda de les quals corresponia exciusi- 
vament a les fannicies, llista que havia de ser portada a aptovació del Govern 
perque dictes I'oportú (116), la qual cosa ens porta a I'any 1924 quan, el mes de 
setembre, la Inspecció Provincial de Sanitat havia cursat una circular sobre el 
mateix tema. 

L'11 de maig, per reial decret-llei, es modificaven certs aspectes tributaris 
deis articles 21 i 25 del reglament del 9 de febrer de 1924 per a I'elaboració i 
venda d'especialitats farmaceutiques (117). Perb ja per aquestes dades la infor- 
nació obtinguda a través de I'brgan del Cnl4egi queda ja extraordinariament 
reduida. L'inici d'aquesta reducció ja s'acusava quan comen@ la censura gover- 
nativa obligatoria, I'assistencia de delegats governatius a les assemblees, l'aug- 
ment de treballs científics traduits de revistes estrangeres, etc. mentre tot sem- 

577 blava desenvolupar-se pacílicament i tranquila. Malgrat tot, no és possible creu- - 
re que tants i tantsconflictescom tenien plantejats els farmac&utics, el poc interes m 
amb que les autoritats atenien les demandes dels professionals, la lluita contra 
I'intrusisme, etc., se solucionessin en el termini d'un any. Encara resulta més sos- 
pitós no trobar cap referencia a ia 2a Assemblea de la Mancomunitat 
Fannacintica Catalano Balear en el seu propi brgan oficial. El que sí trobem a 
I'esmentat Butlietiés el nomenament, com adirector del matek en propietat, del 
president del Col.legi, Fabregat, i la concessió d'un curiós vot de confianca per- 
que canviés el nom de la pubticació que, es deia, era massa llarg (118). 

A mitjan 1926, a les assemblees tot el que es referia a "assumpte general", 
encara que figurés a L'ordre del dia, no podia ser tractat pels reunits en assem- 
blea. El president manifestava que aixb era degut a ''causas ajenas" a la seva 
voluntat, sense indicar si era per voluntat governativa. 1, encara que moltes qües- 
tions de les tractades a les assemblees ho eren molt superficiaiment, el president, 
Fabregat, algunes vegades en comentar-les donava les grhcies a les autoritats per 

- 
115 - Aquest deute era perdonat per la "Unión Farmadutica Nacional" el 18 de febrer. 
116 - "Farmacia" VI11 (1926) 86; 91 i A.H.C.FB., Libro Actas Juntas de Gobierno. 28.3.192511.9.1930, 

51-52. 
117. "El Rest.Flca." LXXXI (1926) 9: 253-255. 
118 - El Butlietí de la Mancomunilat Farmachutica Catalano.Bnlcar pasa a Ser nomenal "Farmacia. 

Boletín de los Coieeios Oficiales de Farmaduticos de la Tercera Reei6n. Cataluaa v Baleares" a 
parlir del mes de jukl  de 1926. Poc temps desprbs deixaven de sortirrhi trebalb en c&al8. 
(vegeu: '"Fannacia" M11 (1926) 88; 140). 



Col4egi Oficial de Farmac&uticr de la Província de Barcelona (1898-1933) 

haver permks que la junta se celebrés (119). 
Aquestes limitacions i impediments, en ser tranquil.lament acceptats, justifi- 

quen plenament que, en poder-se tractar ampiiament qüestions que mereixien 
interh per part deis farmaceutics col.legiats, es plantegés la possibilitat d'estu- 
diar quelcom relacionat amb la previsió per tal d'evitar que els co1,legiats tro- 
bessin alguna cosa més que la simple funció burocratica en el col.legi, tenint cura, 
pero, aixi es manifestava, de no topar amb el Montepius Dr. Andreu, entitat de 
previsió situada dins del Col.legi Local, que estava en ple funcionament. 

En l'assemblea del 31 d'agost de 1926, després que la presidencia fes pública 
manifestació de gratitud a les autoritats per baver permes la celebració de la 
junta general, "malgrat les gestions fetes per certs individus perquk aquesta no 
fos autoritzada", es ventilava un vot de censura contra el secretan de la corpora- 
ció que no arriba a fer-se efectiu perque aquest va dimitir (120). 

Suposem, i no creiem estar equivocats, que a l'assemblea de la Mancomunitat 
celebrada a Tarragona, i de la que no hem trobat cap ressenya, es tocaren punts 
que repercutiren en el Col.legi de Barcelona. 

Un ünal d'any aproútable 
Juntament amb certes reestmcturacions de simple caracter intem, els projec- 

578 tes de reorganització de la biblioteca col.legia1 i de les relacions del Col.legi - 
XXV Oficial amb el Montepius Dr. Andreu ens ofereken la sensació que el temps pas- 

sava sense massa complicacions. A més a més, és durant aquest any 1926 que la 
qiiestió de la farmacia-museu del Poble Espanyol comenca a interessar al coi,legi, 
especialment al president Fabregat, iniciant-se un penode en que es notaria el 
desig de realitzar homenatges i altres actes similars entre els farma&utics barce- 
lonins, la qual cosa era molt prbpia de L'hpoca i del sistema poütic dictatorial 
imoerant. 

Jugant una mica a fer política, la junta del col,legi el 10 de desembre acorda- 
va contribuir amb 300 ptes. a I'adquisició de la Gran Cruz de Carlos 111 concedi- 
da al general ~ a r t í n e i  Anido. ~a-quantitat, acordada a instancia d'una "comu- 
ninifió ureent" de I'aiuutament de Barcelona. no va ser més man. seeons es deia. - 
per "la persistent crisi per lu que travessava la clase lannaceutica". 

El poliric Emili Juiioy. en el sopar d'homen3tge al farmaciutic 111. Puig Jofre 
per m k t s  en el camp de l'agricultura, va batejar amb el nom de "generai de la 
simpatia" al capith general Emili Barrera que va assistir al sopar, la qual cosa no 
té res de particular si tenim en compte que Junoy -conegut també com "el negret 
de la Ramblan- va buscar protecció entre politics de tot tipus. 

A comencament de l'any 1927 es donaven una serie de nomes, molt concre- 
tes, per reprimir el comerg il.lícit de tbxics, encomanant-se als sotsdelegats de 

119 - A.H.C.EB., Libro Actas Juntas Generales, 6.6.3926n.10.1933; 1. 
120 - Aixidona, curiosament, veiem que els vots de censura als col.legis de Barcelona seiniciaren durant 

?&poca de la Dictadura de PMio de Rivera. 
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farmacia i al Col4egi Oficial de Farmac6utics de Barcelona la vigilancia i el wm- 
pliment de I'ordenat (121), editant el Col.legi uns talonaris per demanar estupe- 
faents i arribant-se, vista la gravetat de la questió, a ordenar que el Consell 
Judicial procedís al nomenament d'un jutge d'instrucció especial. EL conseqüent 
desordre motiva que el fiscal del Tribunal Suprem cursés ordres al fiscal de les 
audikncies i que el govemador civil de Barcelona, general Milans del Boscb, 
promulgués una circular per perseguir I'intrusisme i controlar la venda d'estupe- 
faents. 

Les reíielrions i aeusaeions del president Fabregat 
fis ficil veure que, en general, els farmaceutics acusaven la disminució de 

l'actuació professional a les oficines, conseqükncia de l'augment de la comercia- 
lització, de les no massa avantatjoses condicions econbmiques i d'una escassa 
tasca científica de creació, ja per inercia, ja per I'increment d'especialitats. La dis- 
minució de prescripcions magistrals, I'evolució tkcnica estrangera i altres causes, 
com era la cada dia més gran separació de I'estament mkdic, quan no I'establi- 
ment de concomitancies amb aquest per aprofitats i desaprensius productors, ens 
fa comprendre que, tal vegada, I'únic cami racional hagués estat monopolitzar la 
fabricació de medicaments pels farmaceutics, tenint, pera, sobre tot, la preocu- 
pació de mantenir una posició científica equilibrada amb un sentit d'empresa, 579 
fidel a les necessitats reals de la salut pública, pero ... aixb si, també comptant amb 
el recolzament de les autontats i de I'Administració i oferint-els quelcom 
d'autknticament positiu. 

Malgrat tot, hem de reconkixer que aixb ja no era possible d'assotir ates que 
cap a final del segle XVIII i principi del XIX el capital no es va sentit atret per 
I'industrialització del medicament, al contrari del que havia succeit en diversos 
paisos europeus que comptaven, a mes, amb un excel4ent estrat i amb una elite 
científica d'envergadura. 

La posició presa, defugint enfrontar-se amb la realitat, ens assenyala de 
manera irrevenible una caiguda de la íunció farmackutica que ja feia molt temps 
havia estat copsada i afavorida per les esferes governatives, independentment del 
seu color polític, sempre perb fidels al seu poc interks pel tema, vist el propi 
desinteres col4ectiu i manca de solidantat. 

Creiem Ibgic admetse que si els propis interessats no s'orientaven amb vigor 
i determinació, perb, sobre tot, amb una base científica, corporativa i sbtida, ja 
que corporativameut 6s com es volien resoidre les qüestions, la manca de con- 
fianp en I'activitat professional per part dels propis farmaceutics no els feia 
veure la necessitat d'una decisiva i total transformació. Perb també és possible 
registrar un inici de mentalització sobre la impbrthncia adquirida per les espe- 
cialitats farmac&utiques, tot i que el camp professional farmackutic no hagués 

121 - "Farmacia" l X  (19n) 96: 42-46. 
(vegeu: annex XrmI en: Jordi, R., Cien años. op.cit.; 509-510). 
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estat abonat per a reformes ni per a una obertura de mentalitat. No tothom havia 
perdut la b ~ j u i a .  Aquest cas es donava amb el president Fabregat. 

A la junta general ordinaria de 1927, després de reconeixer que es mantenia 
en contacte amb els coi.legiats -encara que fos cada dotze mesos- el presiden! 
Fabregat afirmava, amb un sentit molt realista, que malauradament la classe 
havia fet des de molt temos tota mena de camnanves en la oremsa ~rofessional i . , 
fora d'ella contra I'especialitat. Que tots havien llegit la serie de diatribes, de ver- 
sets ridiculitzadors, en diverses publicacions que tenien tendencia a abolir I'es- 
pecialitat, amb un resultat que no era altre que procurar divisions i discussions de 
tota mena a la famnia farmaceutica. Afegia que el mateix era el farmadutic que 
atenia les prescnpcions mediques en una farmacia que el que es dedicava a la 
investigació dels elements d'una orina, que aquel1 que en el seu laboratori, unit 
o no a la farmacia, elaborava especialitats farmadutiques. Ressaltava Fabregat 
que, principalment a les grans capitals, s'havien aguditzat més les diferkncies 
entre el grup dels productors i el dels detatlistes, i que era precisament a les grans 
ciutats on quasi no s'hi podria trobar un farmadutic que no tingués una o diver- 
ses especialitats al mercat. Continuava dient que tant especialista era el qui la 
venda dels seus preparats quasi no li cobna les despeses de registre com i'afor- 
tunat company que comptava per desenes o centenes de milers les unitats que 
sortien cada mes del seu laboratori. 

Continuava afirmant Fabregat el que, tal vegada, cap president de Col4egi 
havia nlanteiat seriosament: aue si tots oodien ser considerats com esaecialites, 
per que tantes estndencies provocades per les discussions? No volia creure que 
les discussions fossin motivades per l'enveja dels petits productors envers els qui 
tenien la sort de vendre;grans qnantitats. Havia de creure, obligadament, que 
eren fruit del malestar pel que travessava la classe farmaceutica i que com fos que 
per l'estat de les coses cap company podia viure amb ets curts beneficis, i de vega- 
des perdues, que ti produlen la venda de les especialitats, d'aquí que quant més 
es vengués una especialitat més enemiga semblava de la farmacia. 1 calia tenir 
també en compte -deia- que els únics causants d'aquest malestar eren els far- 
madutics, igual els d'avui que els de passades generacions, perquk d'ells arran- 
cava tot el mal que els semblava aleshores patir. 

Fabregat tenia raó en di que quan a mitjan segie passat, quan la introducció 
a Espanya d'algunes especialitats farmaceutiqnes, alguns farmac&utics espanyols 
no volgueren quedar enrera i comenqaren i'elaboració d'algunes pastilles pera la 
tos, per exemple, tots els farmadutics, que estaven acostumats a la dispensació 
de fórmules medicinals pel miserable import de cinc o sis quartos, i aixb en una 
epoca que la sintesi alemanya no havia fet encara la seva aparició en el camp de 
la terapeutica, reberen molt bé I'aparició de I'especialitat considerant-la com la 
panacea que acabana amb la penúna existent entre la classe farmadutica. 1 es 
compren que aixi fos en poder establir la diferencia que hi havia entre la dispen- 
sació de preparacions magistrals, tan costosament elaborades com mal retnbui- 
des, i la d'especialitats que, sense més feina que adquirir-les per ser venudes tal 



Ramon Jonli i González 

com estaven, produien uns beneficis que aleshores es consideraven magnífics: 
fins i tot de un o dos rals, preu quasi no igualat per les fórmules, malgrat la seva 
laboriosa preparació. 

Aixb havia motivat que, en principi, i'especialitat trobbs en la classe far- 
maceutica un ferm propagador de les seves excel.l&ncies, sense que ambessin a 
pensar aleshores els farmackutics en i'extensió que aquesta aniria adquirint amb 
el temps fins a convertir-se, no avui -deia Fabregat- sin6 d'aquí 10 anys, en l'úni- 
ca forma de medicació de la humanitat; havent ambat tot aixb a produir una 
immensa confusió entre els metges que no conseguien recordar les propietats físi- 
ques ni quimiques dels nous medicaments i menys encara la serie dincompatibi- 
litats a que anava unida la constitució química de cadascun d'ells, la qual cosa 
portava a que la major part dels metges trobessin molt més ficil no tenir que 
esforqar la membria per a res, ja que tan sols recordant el nom de i'especialitat 
sortien del pas; ni tan sols, la majoria de vegades, havien de recordar la posolo- 
gia, podent dir en ser sorpresosper preguntes dels maialts: "ja ho llegiran ai pros- 
pecte", o posant algunes vegades en dificultat al farmaceutic que, sense tenir-hi 
més intervenció que servir d'intermediari entre el fabricant i el comprador, es 
veia sagetat per preguntes referents a propietats terapkutiques o posologia del 
medicament, que moltes vegades es veia impossibilitat-continuava dient 
Fabregat- de contestar. - 581 

També assenyalava Fabregat que s'havia produit una intrusió de funcions XXV 
sanithries. El farmaceutic, la missió del qual era ajudar al metge en la seva dificil 
tasca de curar o aliviar els mals de la humanitat, limitant ia seva acci6 a complir 
estrictament les ordres que rebia del metge, volia passar a la forqa a primer lloc. 
No es contentava amb el compliment del seu deure, no volia esperar les ordres 
del metge per exercir, sin6 que, creient-se amb més gran suficiencia en i'art de 
curar que el metge, s'avancava a ell i preparava apozemes per a lotes les malal- 
ties existents o imaginables, acompanyant-les d'una literatura que mostrava 
amplis coneixements de medicina, sense oblidar el mis petit detall en la seva pre- 
sentaci6, actuant no de metge sin6 de professor de terapeutica. Desprks de tot 
akb, el farma&utic anava a trobar al metge per dir-li que quan es trobés amb tal 
o qual malalt I'havia de curar ordenan1 la seva preparació. 1 la classe media, que 
tantes vegades volia semblar un brau, es deixava conduir, en aquest cas, com un 
be cap a l'especialitat, admetent la superioritat científica del farmaceutic, far- 
madutic que no veia que e1 que feia amb la seva actitud no era més que sancio- 
nar un veritable exercici il4egal de la medicina sense ostentar I'adequat títol pro- 
fessional. 

Per sobrepassar el trist paper que aquest fet té reserva1 al metge -continuava 
dient Fabregat- alguns d'ells es preparaven o feien preparar a qualsevol labora- . . . . 
ton independent, ja que I'actual llei ho facultava, la serie de pocions que creien 
convenient, arribant, de vegades, no ja a formular-les sin6 a dispensar-les, cons- 
tituint amb aixb més casos d'intrusisme o, si es vol, d'exercici il.lega1 de la farmh- 
cia. 
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Tot el dit per Fabregat resultava extremadament significatiu. No oblidava dir, 
referint-se a la col4ectivitat farmadutica, que, per desgracia, hi havia molts indi- 
vidus que sempre havia semblat que miressin malament tot el que tenia caracter 
més o menys científic, i no únicament allb que podia ser treball d'investigació, de 
ciencia pura, sinó el que era més simple: l'aplicació de principis científics a l'e- 
xercici de la professió farmaceutica en la tasca diaria. Aquesta actitud havia per- 
judicat i desprestigiat a la professió per anar a l'abolició de la seva pari cientifi- 
ca, deixant-la relegada a la categona de simple hotiguer. Era per a k b  que quan 
s'elevaven conclusions afs poders públics, forqosamenf els governants o eis seus 
assessors havien d'adonar-se que les qüestions científiques, que són les que 
havien d'ennoblir la professió, es deixaven quasi sempre relegades a segon 
teme, quan no oblidades. 

No deixava Fabregat d'afirmar que li causava veritable tenor pensar que la 
dignitat, i fius i tot la llibertat de la professió, estaven pendents d'un fii; que feia 
por pensar en la manera com es feia la vigilancia dels productes que entraven a 
les farmacies. Deia que el1 no voiia ferir ningú, pero que estava convengut que no 
s'analitzava res del que es rebia, exceptuant-ne aquells casos que els caracters 
organoleptics de les substancies que s'adquirien podien fer-nos pensar en un 
engany. Reconeixia que el farmaceutic no feia, ni podia fer, l'analisi de tot el que 
tenia a la seva oficina i de la qual administració n'era I'únic responsable. No tenia 
lloc per establir el laboratori d'analisis, ni tenia forces economiques suficients per 
l'adquisició dels aparells necessaris per a la seva instal4ació, aparells moltes vega- 
des costossíssúns i sense els quals no era possible ni pensar en una orga~tzació 
seriosa per poder-s'hi dedicar, ja que el "strungle for life" del taulefl li absorhia 
el temps i li embmtia eis sentits. 

Evidentment, les paraules que Fabregat dirigia als farmac~utics barcelonins 
(122) resultaven una antologia de realitats que sintetitzaven quelcom del que 
estava per resoldre i que, lamentablement, no es volia resoldre. Era una mostra 
palesa de l'enfrontament d'unes realitats amb unes estructures mentals que no 
podien canviar ja que no podien comprendre la gravetat de tot l'esmentat per 
Fabregat, perquk una incipient indústria farmackutica ja no deixaria anar la seva 
presa. Certament, aixb era a s .  

Per reial ordre del 23 de mar9 de 1929, mitjanqant un vocal propietari i un 
supleut, es concedia representació a la Unió General de Productors 
d'Especiatitats Farmaceutiques d'Espanya en el Consell d'Economia Nacional 
(123), fet que ja assenyalava'fins on havien ambat els laboratoris aixicom la seva 
creixent preponderancia en el món farmaceutic nacional. 

122 - Id. 97: 61. 
123 - "El Rest.Ftco." WOWV (1929) 7: 191-192. 



Altra vegada, no a la socialització de la Iarmhcia 
També l'any 1927 trobem al.lusions al projecte d'una llei de farmacia (124) i 

al preu únic de les especialitats, pero, sobre tot, destaca la cousulta~que, en rela- 
ci6 a aquesta Ilei, la "Unión Farmacéutica Nacional" feia a tots els farmackutics 
espanyols, complint el primer acord de I'ordre interior assolit en la seva XV 
Assemblea, celebrada a Santander de 1'1 al 6 de setembre. En una circular del 30 
de setembre de 1927 es preguntava als farmadutics espanyols si opinaven que la 
farmacia havia de continuar sent, w m  Ens aleshores, una professió liberal i que 
el farmadutic exercis la seva funció en la seva prbpia farmacia. 1, si aquest era el 
seu cnteri, quina era la seva opinió sobre les excepcions autontzades per la legis- 
lació a favor de les vídues i dels orfes, dels hospitals, dels municipis, etc. o si, al 
contrari, opinaven que la farmacia havia de ser un servei socialitzat i el far- 
madutic un funcionan a sou de I'estat, del municipi o d'entitats cooperatives o 
mutualistes. 

S'obtingueren eis resultats següents: propietat, 2.514; socialitzada, 995. Total 
de votants 3.509, o sigui, votaren un 55 %. Barcelona, particularment, dona els 
resultats següents: propietat, 455; socialitzada, 19. Nombre de votants 474. Total 
de col.legiats 681, el que representava un 68 % del cens col.legial. 

1928. Un any polititzat 
Durant aquest any es promulgava una reial ordre -12 de gener- que declara- 

va que durant les hores nocturnes que habitualment estaven tancades les farma- 
cies tan sols existia I'obligació de dispensar els medicaments amb recepta; ordre 
aconseguida a instancia del Col4egi de Madrid, conseqü+ncia dels abusos que es 
cometien. 

També a peticid del Col.legi de Barcelona, perb subsnit també perla U.F.N., 
la Federació Nacional de Droguers, 1'Especialitat Farmactiutica i les 
Associacions de Droguenes, Productes Químics i Farmadutics, el 21 d'abril 
Martínez Anido promulgava una reial ordre obligant a mantenir i respectar els 
preus marcats, basant-se, en primer Iloc, en que no es wmplia el dispost sobre 
compettincia il4icita per la reial ordre del 29 de gener de 1925, i pel que havia de 
preveure's per tant -així s'argumentava- el rece1 del públic davant I'adquisició del 
mateix preparat a preu diferent, no sabent, moltes vegades,si la rebaixa era moti- 
vada perla wmpetkncia comercial o a l'enveiiiment del producte. En segon Iloc, 
es manifestava que els qui rebaixaven els preus despris es cobnen carregant més 
el preu de les fórmules, amb la qual wsa s'encana la medicació de les classes 
modestes, I'ewnomia de les quals no permetia la compra deis productes enva- 
sats. Les multes a aplicar per I'Administració en cas d'infiacció eren de 100 a 
1.000 ptes., la qual cosa ens significa que no es complia el pacte de 1'11 de novem- 
bre de 1926 (125) referent a la venda d'especialitats, la wnsecució del qual tants 

124 - A H C F B  . Libro Aws, Junla,Genersles.66 1Y26n 10 1533.Z-26 
172. Es rzlerzu a Iki Iri1,c b3h5 fimdde, cnlrc II U FN clr labnwnlr d'erpeoaliiali lamactuliqucr 
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mals de cap havia portat. 
No massa llunyana la promulgació de la reial ordre del 21 d'abril de 1928, el 

seu compliment deixava molt que desitjar i, sovint, en el Col.legi de Barcelona es 
rebien consultes directes d'altres províncies per tal d'assessorar-se i obtenir els 
resultats que esperaven d'aqueila reial ordre. 

Per Pestes 6s d'estupefaents, fou un fet transcendental que el 30 d'abril de 
1928 es promulgub el reial decret-llei núm. 824 donant les bases per al funcio- 
uament de la "Restricción del Estado y distribución y venta de estupefacientes", 
seguit per un altre reial decret-llei del 13 de novembre relacionaut suhstincies i 
especialitats afectades. El reglament per a la restricció d'estupefaents era apro- 
vat per reial decret de juiiol de 1929 (126). 

Pero, la notícia més destacada pel seu fons polític a to amb I'entom, 6s I'ac- 
ceptació el 19 de maig, per aclamació de I'assemblea, d'una proposta presentada 
pel president Fabregat. Cassemblea acordava que vista i'actuació sanitaria del 
ministre de Goveruació se li fes homenatge colocant el seu retrat al saló d'actes 
de la corporaeió i nomenant-lo president d'honor de la mateixa (127). Els 181 
assistents a I'assemhlea tamhé acordaven so1,licitar deis poders púbtics una 
recompensa per al president del Col4egi i, en plena eufbria, es constituia una 
ponencia per preparar-li un homenatge (128). 

584 En reatitat perb, que era el que havia portal el nomenameut del general - 
XXV Martínez Anido com a president honorari del Col4egi Oficial? 

Independentment de les motivacions denvades de I'actitud presa per les 
autoritats pel que feia a la Iluita contra i'abús d'estupefaents, hi ha altres dades 
dignes de tenir-se en compte. 

El pare de Xavier de Nicolau i de Nebot, farmac&utic, havia estat govemador 
militar a Tanagona, i Martínez Anido era el seu ajudant, el qual es va casar amb 
una Baldrich, creant-se amb aixo un parentiu i amistat entre Nicolau i uns far- 
ma&utics pareuts d e l ~  Baldrich, els germans Ricart i Lluís Nadal, el primer d e l ~  
quals havia tingut chrrecs directius en el Col4egi Local. Sent Nicolau president 

- 
126 - "El Resl.FLca." LXXXlV (1929) 15; 403416. 
127 - Vegeu circulan del Col.legi Oficial de Famadutics de la Provincia de Barcelona de 8,15 i 20 de 

mar$ de 1922. 
128 - L'acord del 19 de maigde 1928 nomenanl president d'honor del Col.legi de Farmadutics Oficial de 

Barcelona a Severiano Maninez Aoido, ministre de la Govemació. no va ser I'dnic. Aquest ja ho 
era de la "Unión Farmackutica Nacional" -que en oom de iots els farmadutirs espanyols li oferia 
un busi en bronzc- i fambé dei Col,leei de Farmadufics de Valencia. Maninez Anido b u  meieixe- 
diir a'aqueriec dirtinoanr pcr Ih *va t a ra  Icg,laiiid-rmiianu. donani-18 cl col ice cl titul hanon- 
tic a Burcclond r.1 25 JL n~vrnlhrc de IYU Ouan cl iiiini<trc d< la Govcrnrcib v!%iil el col ltga. iI 
26dz noscnibie, dta en qu> li fou dunlt el  perlami, la represcninit6 acli ts<maceuim va ,cr cxira- 
ordinariament nombrosa. 
(vegeu: 'Farmacia" M (1927) 117-118; 177-180). 
L'ocasió fou aorafirada smb bastan1 sentit de la sifuacid ver fabreeat. el aual e x ~ o s i  en el seu dis- 
con Ir., aspiiacionr que c a i i  hnricn L xr les deis famac+r\uti~s. *.nlr.mi-I~s dtint que kt o t i i t n ~ ~  
Je farmdcir havicn d~ ,ci rxclu*ra prop<crsl d ~ l  furitiac*utic, que crela :amr.nirni Ir w s  limita- 
ei6 i que havien de fer-re rectes i severes inspeaions. 
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del Col4egi Local, aquest col.legi obtingué el títol de Reial i Moit 1l.lustre. I la 
creixent influencia de Martínez Anido en temps de la Dictadura i els problemes 
que, afectant la farmacia, eren competencia de Govemació, havien portal a 
aquesta xarxa de relacions i amistats que tingueren la seva importancia en el 
desenvolupament de la vida farmadutica barcelonina durant aquesta epoca. 

Com fos que el president Fabregat devia moure's per les esferes oficials per 
intentar resoldre qüestions, 6s lbgic que aquest es valgu6s d'aquelies amistats per 
ambar fins el ministeri de la Govemació. Aquesta facilitat havia donat peu a que 
el president Fabregat sol~licit6s diverses resolucions favorables de tipus profes- 
sional al general Martínez Anido, sent aquest ja ministre de la Govemació. 

Per aquestes dates, Fabregat manifesta a Martínez Anido, tal vegada amb 
una certa manca de tacte, que sabria agrair les seves atencions amb els represen- 
tan& dels farmadutics barcelonins. El general Martínez Anido interpreta que 
aquest li fana algun obsequi o alguna cosa semblant i aixb motiva que, de toma- 
da Fabregat a Barcelona, aquest rebes una ordre comminatbria del ministre per 
tal que es presentés novament al seu davant. Ignorant Fabregat el motiu d'a- 
questa ordre, demana a Nicolau i de Nebot i a Ricart Nadal, que tamb6 era regi- 
dor, que l'acompanyessin a entrevistar-se arnb el ministre. Quan entraren a la 
sala on Martínez Anido esperava a Fabregat, aquel1 digué: "Me habéis jodido", 
la qual cosa va permetre, trancat el glac i el protocol, que s3express6s al ministre 585 
que l'agraiment deis fartnaceutics reslana patent amb el nomenament de presi- XXV 
dent bonorari del Co1,Iegi. arreglant-se així la qüestió i aclarint-se el malentks 
(129). 

De totes maneres, i aixb queda fora de tot dubte, el president del Col.legi, 
Fabregat, va saber moure's en distints terrenys i en defensa deis interessos que 
considerava primordials per a la professió. 

Hem de considerar, perb, que a Barcelona alguns fannackutics no veien amb 
bons ulls a Martínez Anido a causa dels fets de I'any 1921 motivats per I'actua- 
ció del Sindical de Farmadutics. 

No obstant aixb, a part de tot el refent, inclbs en el moment polític pel que 
travessava el país, i la molta -els més- o poca simpatia -els menys- que certs 
co1,legues poguessin tenir per Martínez Anido nomenant-lo president d'honor, 
no 6s menys c e a  que per la mateixa epoca en que prenia possessió d'aquesta pre- 
sidencia -28 de novembre de 1928- la "Unión Farmacéutica Nacional" preparava 
pera finals del mateix any un homenatge al general (130). 

129 - Aixb oo Mpediria. perb. que sent Martínez Anido ministre de la Governació, quan els farmadutia 
li expasaren la conveni&ncia de manlenir fuos els preus de venda al públic de les especialitats, ell 
no mmpanis aquest eriteri ja que considerava que "vi  te& que eompmr srdhm d.ln(a tr. wm. 
prae dende se IPP d~bari mhs b~ratps". 
Malgrat tot. no va fer prevaler cl sea criteri i es regula la venda a preu marca!. la qual cosa fou wi 

altre motiu d'aeaiment. 
130- A.H.C.F.B., 6onvoealbria d'assemblea del 20.9.1928 i Libro Actas Juntas Generales, 

6.6.1%6,2.10.1933; 29, 
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El 3 d'octubre de 1928 mona el Dr. Andreu i la premsa professional recor- 
dava el molt que havia fet per ells: donació d'un edifici al carrer #en Guardia, 
inaugurat el 16 de setembre de 1906, seu primera del Montepius Dr. Andreu; el 
seu ajut moral i material als farmaciutics del Sindicat processats, fet que ti val- 
gué ser nomenat president honoran de tots el wl4egis oficials @Espanya, de la 
"Unión Farmacéutica Nacional" i del Col4egi Local de Farma&utics de 
Barcelona, i molts altres fets que el convertinen en un prohom, tant de la classe 
farmaciutica w m  de la ciutat de Barcelona (131). 

Cornit-5~ Paritaris 
El ministre de TrebaU i Previsió, Eduard Aunós, el 15 de juny de 1929 dicta- 

va una reial ordre disposant la constitució d'una serie de Comites Pantans, entre 
eiis el d'Auxiliars de Farmacia, segons I'article Ir, d), que els wnsiderava inclo- 
sos en el grup corporatiu A, 6i, d'Indústnes Químiques, del reial decret de 8 de 
mar$ de 1929 (132). 

Per reial ordre del 26 de novembre de 1926 el general Pnmo de Rivera, acon- 
sellat per Aunós, va procedir a una organització corporativa del trebalt de clara 
instigació mussoiiniana, estructurant aixi els wmites pantans compostos per 
vocals. oatrons i obrers i uresidits ner un deleeat eovernatiu. Considerats aauests . . u .. 

j86 comites com prrcedcnis dels jurats mixtes de la República, fin5 i tot. hi ha qui ha 
YU\I anal mi.s lluny veient-hi un anteccdent dels sindicatí verticals (133). els resultats 
m. v 

deis quals h e i  pogut conexer durant I'kpoca de la dictadura franquista. 
En el reial decret de 8 de mar$ del 1929 sobre organització corporativa 

131 - "El Rest. Ftur" LXXXlIl(197.8) 1% 513-531 i LXWIV (1929) 1; 14-19, 
Perd, malgmt toi el que s'ha escrit sobre el Dr. Andieu, continua sent desconeguda la verihble 
uúluhncia que aquest va tenir dios I'estameot fannadutic barceloni. 

132 - Eduard Aun6s, politic i eseriptoi, fou elegit I'any 1936 dipuhl a CON perla Seu d'Urgell. Fou el 
secretar¡ politic de Fiancese Cambó. sent aquest mioistre de Fomeni. Despr4s d'abandonar la Lliga 
Regionalista, el 1924 fou nomenal per ia Dlcladura soirenetari del mioiste" del Comer$ i de la 
indúslria. Despres de la guem civil iou ambaixador a Bbtgica i el 1943 fau nomennt ministre de 
Justicia. 

ñola y m a u e  aas propongamos reouock a dgunos de sns prnrrdimientw, no debemos st.t Uijus- 
tos ron mi predcresar, de guicn me cuento como ehúgo, mcoooeie~do que ha llevPdo 8 a b o  e s f e  
Ie~tesmnis,por loqx~econservsmns cuidedomente uns buena partede su hereoas. Por ejemplo: 
nos pmpoaemos resliar hasta el €ln el progamade grande habnjosde m á u e r  oaeiood empren- 
dldns oor al eenrrd PiUnode Riverav su eobierno mo Laob vdeotis: cantamos también mantener . ~~m~ . " 
Is iaslih~cióo, que a él se debe, de los Cornil6 Ppiitsnos que ha unido pahonos y obreros en ies- 
ponsabitidados comunes y que h l o  ha mobibuidh en fsvor de la pna sodat". 
En fuialilzar I'any 1929 el partil socialista camptava amb la majos pan dels obrers de Madrid que 
eren uns 90.W aúliats, uns 3 5 . N  a Biscaia i uns 60.W a Astúries, uimprenent aquestes xihs  els 
penanyenb a la "Uni6n General deTrabajadoresn, agrupan6 Giial dels iocialistes,els qui, tob ells, 
mantenieo conlacre amb les autoritab oficials i remneixien la leeislacid obrera establerta. sotme- 
tcnt clr KUS pleii 31r conllli\ [i~ntani 
{ v i ~ c u  Bcrrng.xr. D.. Ur 11 Diciadura O 1.. Krpdblica (\lsJno. 1546) $17 pli 72-73 1 157) 

133 . 'Tunon de I a z ,  \ l  .l.* Esprna Jcl >igii> XX. (Pan,. 1966) 726 pp. 1% 
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nacional, en el grup A, Indústries Primanes i de Transformació, apartat 6e, 
Indústnes Químiques, a), hi figurava: Fabricaci6 de productes químics utilitzats 
a les arts, indústries, farmacia, agricultura i usos domestics; no entenent-se que 
els farmaceutics que exercien la seva activitat en oficines de farmacia estiguessin 
compresos en aqnest grup A, apartat 6e, a), ultra tenint en compte que, a més, 
per l'article 93 quedaven exceptuats de l'organització quaisevol dels serveis que 
es fessin a professions liberals (134). 

Aqnest contrasentit, que en part existia, era aprofitat per retardar tot el pos- 
sibie la propera creació del Comite Paritan amb s.ubterFugis més o menys valids 
als que se sumava el raonament de si les farmacies (135) quedaven exceptuades 
de dies de tancament, hores d'obrir i tancar i així mateix del descans dominical, 
i quedaven incloses en una legislació molt especial que havia de ser tinguda molt 
en compte per determinar si veritablement la reial ordre del 5 de juny de 1929 
significava que existien ComitBs Paritaris formats per patrons farmaceutics i 
obrers -o practicants de farmacia-. 

Malgrat tot, no podem dubtar que tots aquests arguments, al marge que 
poguessin o no esgrimir-se en el camp legislatiu, tan sols serveixen per confirmar- 
nos que existia el desig d'arribar a un veritable acord per part dels farmaceutics. 

Aquesta qüestió dels comites paritaris que ja es venia arrossegant feia temps 
(136) tenia preocupats els farmaceutics pel temor de reivindicacions laborals 
plantejades pels auxiliars de farmacia, preocupacid extensiva a altres col.legis de 
la península, els presidents dels quals estaven en contacte amb el de Barcelona 
per tal d'estar al corrent del desenvolupament de les reunions de l'esmentat 
Comite Paritari. 

El col4egi procurava, per tots els mitjans, defensar en el comite les seves con- 
venihcies, intentant f i n ~  i tot, algunes vegades, sistemes que no podien conven- 
cer a ningú, ja que volien que a la representació obrera hi figures l'Associaci6 
d'Estudiants de Farmacia (137). 

Preocupacions i reaüíats 
En el discurs d'ingrés a la Reial Academia Nacional de Medicina, el mes de 

juny de 1929, Josep Mouriz Riesgo, metge-farmadutic que ocupa la vacant dei- 
xada per Rodnguez Carracido, deia que el farmadutic, per la seva desgracia, no 
havia segnit de prop els avenqos de la tecnica, a vegades per manca de disponi- 
bilitats econbmiques i altres pel seu anquilosat pla d'ensenyament. Que tots, en 

134 - Auiies dcfinia la farmacia als aniclcs 78 i 79 de la llei de Sanilat i se~l&ncia del Tribunal Suprem del 
7 de juny de 1923. donant peu a considerar els farmacbulim que sense una dmlaraeió uinoeta fcw 
per I'autorital legislativa, La profesi6 no podia trobar.se inclosa dinsel reial decret de 8 de mar$ del 
1929. 

115 - Scgons la ilei de 4 deluliol de lVlX. aclarlda per r e d  ordre de 1'11 de gnr r  d? 1924. pe. dcciil lici 
dcl8 dr. juny oc 1925 i regl~mint dcl 17 de dcrcmbri de 1926 

116. " t i  R~.,l.Fso" LXXXlV (1929) I2.131-332 
137 - A.H.C.F.B., Libro Anas Juntas Generale, 6.6.192612.10.1933: 46. 



Col4egi Ofcial de Farmac2utics de la hvíncia  de Barcelona (1898-1933) 

farmacia, s'havien adormit mentre la medicina llaurava forca i amb kxit, com cap 
altra professió. 

Deia també Mouriz que el desenvolupament industrial dels comenpments 
afavorien al farmackutic perque posaven a la seva diposició productes de difícil 
elaboraci6 a la seva oficina, que després I'interes havia salvat tot esnúpol, posant 
les fabriques els productes envasats a disposició del metge i del públic, reduint al 
farmadutic, cada dia més, al paper d'intermediari. En paisos ben organitzats - 
continuava Mouriz- aixb no era tan greu perquk el farmackutic, tecnicament 
preparat, era absorbit per les fabriques i l'establiment trobava en la limitació de 
farmacies, en la compet&nc¡a tleial i en la seva organització com a classe, una 
cena defensa. Assenyalava també que la gran indústria havia donat a la farmacia 
el cop de mort. Que, de vegades, havien estat indústries estrangeres, potents, les 
que havien muntat seccions farmackutiques, com Bayer i Meister Lucius, per 
exemple; que fabriques de matkries colorants en el seu origen preparaven fins i 
tot strums medicinals -Meister Lucius-; altres vegades, senzilles farmacies s'ha- 
vien anat desenvolupant lentament fins arribar a ser gegantesques fabriques - 
Riedel, Schering i, sobre tot, Merck-. Els farmac&utics, amb un esforc industrial 
que ets honorava, també bavien Ilencat al mercat les seves especialitats i prepa- 
racions. D'aixb resultava que al metge li era molt més Bcil i &mode receptar el 
comprimit, l'ampolla, etc. que l'esforg mental que representava la dosi6cació i la 
instmcció del seu ús, per tenir l'errbnia creenea que I'especialitat estava millor 
preparada que les fórmules d'algunes farmacies. 

Deia Mouriz que no existia més arma que I'estudi i la capacitació, i, enfront 
d'aquesta realitat, recordant a Carracido, considerava que d'altra manera la pro- 
fesió anava indefectiblement cam'del desprestigi i de la mort. Considerava que 
no es tractava més que del fenomen natural d'asfkia d'un gremi, conseqütncia 
de f'evolució progressiva de la indústria i de la mama econbmica del temps (138). 

No podem, perb, passar per alt certs aspectes de la memoria reglamentaria 
oue la iunta rendia als assembleistes reunits a la "XVII Asamblea de la Unión 
Farmacéutica Nacional". Davant la pretensió de la Uni6 de Laboratoris Químic- 
Farmaceutics que deia que, a canvi de col.laborar eficacment per a la modiica- 
ci6 de l'ariicle 13 del ~eglament d'Especialitats, la U.F.N. col.l&orés per tal d'a- 
conseguir la supressió de I'obligatorietat de consignar la fórmula a I'etiqueta i 
que no s'exigís responsabilitat als laboratoris per la venda d'especialitats als qui 
no estiguessin autoritzats a fer-ho, es donava compte que el ple de la junta de la 
U.F.N. s'havia pronuncia1 resoltament i unanime en contra de la pretensió de la 
Unió de Laboratoris, tot i que no s'havien tancat les converses que tal vegada 
permetrien ambar a una transacció. 

138 - Gregorio Marañón era qui conleslava al nau aeadhmic. 
Mouriz fou membre del Parlil Soeiatisla, regidor a Madrid i dipulal a Corls en les primeres 
CansliluenU, renuncian1 derprbs a la seva aclivitat i abandonan1 el parlit ai qual pertanyia. 
(vegeu: Roldán Guerrero. R., Diccionario. op.cit. vol. 4; 445.148). 
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Pel que fa als comitks paritaris, quan s'establí I'organització corporativa 
nacional, en no figurar la farmacia entre els grups corporatius que momentania- 
ment es detenninaven compresos en aquesta organització i havent-se declarat 
exdoses les professions liberals, existint relacious patrons-dependents, un cop 
declarada la farmacia obligada a la formació de comitL pantaris i inclosa en el 
gmp d'indústries químiques, la U.EN. demanava que els comitks es constituissin 
entre els col4egis i les associacions d'auxiliars, la qual cosa, si bé no fou accepta- 
da, es resolgué quan el ministen del ram considera els col4egis inclosos en 
I'Organització Corporativa nacional sense sol.iicitud prkvia. Aixb ens explica 
I'antenorment citat contrasentit que els fannackutics trobaven en la formació 
dels comitks paritaris. De totes maneres, no s'ba de menysprear que, davant els 
auxiiiars, els farmadutics adoptaven una actitud molt "sui genens". Era la matei- 
xa U.F.N. la que reconeixia que els auxiliars de farmacia continuaven amb les 
seves gestions per tal d'aconseguir un títol professional i que recentment havien 
reiterat les seves peticions. La junta, en defensa del cnteri dels farmadutics, 
s'havia oposat a tal pretensió, tot i que opinava que la forma més efica~ de com- 
batre-la era treure-l'hi tota justificació, no confiant als auxiliar5 més que certes 
tasques medniques, sota la immediata vigilancia i direcció del farmacbutic. 

Evidentmeut, ak í  no es podia resoldre el problema, un problema mantingut 
pels propis farmacbutics. 589 

Un altre dels temes que va tenir ressb en la "Unión Farmac6utica Nacional" XXV 
fou la dels abusos comesos per alguns metges que venien als seus clients mostres 
que els laboratoris els enviaven per ser repartides gratuitament. Les converses 
que es mantingueren amb els Col.legis de Farmadutics i de Metges (139) acon- 
seguiren que el 3 de desembre del 1929 es promulgués una reial ordre que obli- 
gava la impressió de "Mostra gratuita prohibida la seva venda" en els específics 
que no ho portessin, la qual cosa no deixava de ser favorable per impedir alguns 
negocis bruts entre metges i farmadutics sense escrúpols. 

Canvis poütics 
El mateix dia que dimitia Primo de Rivera, el gener de 1930, se celebrava una 

assemblea amb assistbncia de 350 farmackutics, sent escollida nova junta de 
govern, plantejant-se novament la qüestió idiomatica. Aiií veiem que alguns 
col.legiats proposaven I'ús de I'idioma catala. També I'ex-president Pla, de la 
Unió Patnbtica, deia que calia evitar tota discussió que impliqués una qüestió 
política (140) i, malgrat que res s'arribava a concretar, b ficil comprendre que 
no era precisament I'argumentació de Pla la més idbnia. Durant I'bpoca de Primo 
de Rivera si alguna cosa es va fer en el col.legi va ser política. No podem dubtar 
que la supressió del catala a les reunions, bomenatges, etc. va tenir un clar i estre- 

139 - "El Rest.Ftco." WO(N (1929) 20.547. 
140 - A.H.C.F.B., Libro Actas Juntas Generales, 6.6.19262.10.1933; 73 
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pitós condicionament polític que anys després, a partir del 1939 -idurant 40 
anys!. es repetiria amb una dura repressió cultural, 

És en aquesta assemblea que es comencen a perfilar alguns dels farmaeutics 
que durant els propers anys ocuparan Uocs destacats a la política farmackutica 
barcelonina i catalana i des del futur Co1,legi Oficial de Farmadutics de 
Catalunya. 

Amb una Iínia política essencialment conservadora, ja a la junta de govem 
elegida el Ir de juny de 1930 apareixien homes amb tendkncies catalanistes mar- 
cades. Durant aquest any laja copiosa legislació continua augmentant. El 16 de 
juliol es promulgava una reial ordre per procedir a un ajustament del que podien 
o nopodien vendre els droguers, formant-se una comissió integrada pel president 
de "La Especialidad Farmacéutica", el de la U.F.N., un representant de 
I'Associació de Magatzemistes, pels droguers, i el president del Col.legi de 
Farmackutics Provincial de Barcelona (141). 

Fialment, el 12 d'abril s'aprovava per reial decret el reglament per a l'orga- 
nització general deis serveis farmackutics del ministerí de la Govemació i de far- 
maceutics titulars (142), la qual cosa fa pressuposar que les innombrables ges- 
tions portades a terme pels farmackutics, les últimes davant el nou Director 
General de Sanitat, Dr. Palanca, que bavia pres possessió del seu cirrec el 26 de 
gener de 1930, bavien estat fructíferes. 

Les disposicions que van apareixent relatives a i'elaboració i venda d'espe- 
cialitats farma&utiques que requereixen nous registres (143), l'estabtiment d'una 
dependkncia administrativa de I'lnstitut Tkcnic de Comprovació, de la Direcció 
General de Sanitat, l'aprovació del reglament provisional per a la restncció d'es- 
tupefaents que substituia l'aprovat el 26 de juliol de I'any anterior (144) que 
ordenava que els farmaeutics d'oficina adquirissin la Farmacopea Oficial 
Espanyola, 8a edició (145), juntament amb la promulgació del reglament de la 
Inspecció tkcnica del trific d'Estupefaents (146) i la que donava noves autoritza- 
cions per a la venda d'estupefaents i especialitats contenint-los (147), ens pressu- 
posen, tot i que existia un desenvolupament legislatiu, que en el Col.legi i'am- 
bient general no deuna ser massa eufbric ni satisfacton. Certament, durant el 
penode 1923-1930, malgrat haver tingut el Col4egi uns directius ben identiiicats 
amb el rkgim, el balan$ aconseguit era poc satisfactori valorant les pretensions 

141 - Per reiat ardre posterior, del Ir d'agosl del 1930, junt amb el president de la "Unibn Nacional de 
Laboratorios Quimim Famaduticos". 
(vegeu: "El Resi.Fteo." LXXXV (1930) 115; 417.419. 

142 - Id. 16 437446 
143 - Reial ordre del 17 de febrer de 1930. 
144 - Reial decret del 8 de juliol de 1930. 

(vegeu: "El Rest.Flco." LXXXV (1930) 14; 375.3%). 
145 - Reial ordre del 13 de setemhie de 1930. 
146 - Reial oidre del 8 de navemhre de 1930. 
147 - Reiat oidre del 24 de desembre de 1930. 
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deis farmadutics. Aiií s'explica que amb I'adveniment del govern del general 
Berenguer, el gener de 1930, en certs sectors hi predominLs el desig d'assolir per 
altres mitjans una foqa col~legial que, ni comptant amb certa benevolencia de les 
autoritats, no s'haoria aconseguit amb la creació del Cnl.legi Oficial, donant pas 
a la idea de crear novament un Sindicat Farmadutic. 

El 23 d'octubre de 1930, Dutrem manifestava que el1 constituiria novament 
el sindicat (148). Aquestes paraules ens fan veure quelcom que es respirava a i'ai- 
re, ja que per aquesta data s'anava a constituir un gmp que aglutinana diversos 
farmaceutics i l'activitat del qual donana lloc a un moviment que, amb totes les 
caractenstiques d'un sindicalisme patronal, ambaria a tenir un pes específic 
propi. Els ongens d'ACFO, CRIF i KAMDYEF (149) serien diverses cares d'a- 
quest moviment que més endavant mostraria amb marcada intensitat la seva dis- 
wnformitat amb e1 Coblegi Oficial, movent-se en diferents camps econbmics i 
professionals i amb unes actituds ja ofensives, ja defensives, segons el cas, sem- 
pre, perb, onentades cap a uns objectius clissics de defensa d'uns interessos con- 
dicionats pels aspectes wmercials del medicament, mentalitat predominant per 
sobre les altres i exponent de la qual sena el Sindicat de Farmadutics de 
Catalunya. 

Novament conilifte entre fannaciutics i droguers - 591 
Analitzant, a l'hora de fer balan$ hem de creure que l'intrusisme, problema xxv 

etem, restava en el seu just lloc quan l'única conclusió obtinguda de la XVIII 
Assemblea de la "Unión Farmacéutica Nacional" del 30 de novembre de 1930 
diu literalment: 
"Concentrar todos los esfuerzos de la clase farmacéutica, íntima y fuertemente 
sotidarizada en todos sus sectores, sin excepcióu para el logro de la aspiración 
unánime de vindicar para la Farmacia el derecho exclusivo a la dispensación de 
medicamentos y no distraer su atención en ningún otro asunto, hasta lograr su 
plena y terminante reintegración en este indiscutible derecho" (150). 

La situaci6 creada per les relacions amb els droguers era greu i motivava que 
I'any 1930 el president del col.legi de Barcelona es dirigís molt concretament al 
president del Consell de Mihistres, Dámaso Berenguer (151). 

La comerciaiització del medicament i les normes que aquest imposava s6n 
dos grans problemes que durant molt de temps proporcionana a tots els far- 

148 - A.H.C.F.B., Libro Actas Juntas Generales. 6.6.1926n.10.1933; 75. 
149 - Jordi. R., ACFO un gnipo de presi6n contra el Cot.Legi OScial de Fam&uti<s de Calalunya en 

tiempos de la República. "Boi.lnf.Circ.Fica."77 (1976) 6368 i 78. 
150 - "El Rest.Ftco." LXYXV (1930) 23; á12643. 
151 - No sena fin8 el 6 de gener de 1931 que es promuigana un reial decrei disposanr que en el termini 

de tres mesos la Reial Academia de Medicina detemiio6s les nomes per a la classifimci6 de les 
especialitats larma&utiques que podien ser venudes al detall en drogucries. En akb van jugar un 
papef imponant les gestionsde la "Unión Farmacéutica Nacional" que desitjava acahat amb lacon. 
fusi6 que s'anava aiiossegant. 
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mackutics i'article 13 del decret d'Especialitats del 9 de febrer de 1924 i ak í  
mateix la reial ordre del 21 de gener de 1931, referents a la mateixa qtiestió, que 
finalment portanen a la conclusió del pacte esmentat per Fabregat en la carta 
dirigida el 2 de desembre a Dámaso Berenguer, entre la U.F.N., "La Especialidad 
Farmacéutica" i la "Unión Nacional de Laboratorios Químicos Farmacéuticos" 
(152). 

Malgrat el malestar existent, i'entrada de I'any 1931 no resultava negativa per 
als farmacLutics a la vista de les disposicions legals que apareWen en relació a 
I'article 13 del reglament per a i'elaboració i venda d'especialitats farma&uti- 
ques. Lbgicament, aquestes disposicions provocanen la reacció dels droguers i la 
necessitat que els farmacLutics donessin suport a la U.EN. obrint una subscrip- 
ció (153). 

Els droguers recolzaveu les seves protestes en el reial decret de 12 de julio1 
de 1894, dit decret d'Aguilera, contrari al dictamen del Reial ConseU de Sanitat 
que disposava que la venda d'específics, quan es fes fora de fabriques i apoteca- 
ries, podia fer-se en dipbsits autoritzats per i'Administració, acreditan1 davant de 
la mateixa la representació deis propietaris i fabncants (154). 

Atesa la tolerancia de les autoritats governatives i també de les sanitaries, les 
drogueries venien especialitats i quan se les perseguia aquestes mostraveu docu- 

-?.?- ments en els quals apareixien com a represeutants dels productors de medica- 
XXV ments. 

El document del 6 de marG de 1919 establia en el seu article 21 que la venda 
al detall de les especialitats farma&utiques, qualsevol que fos el seu origen, 
corresponia exclusivament als farmackutics i que s'exceptuaven d'aquesta dispo- 
sició les que, no contenint substancies molt actives, podien ser veaudes a les dro- 
gueries, pero no en altres establiments. 

Amb i'adveniment de la Dictadura, aquesta situació no fou impugnada per 
ningú i 4 anys i mig regnaren els principis contiuguts en el reglament del 6 de 

- 
152. Aquest pacte oa s'ba de eo~fondre amb un altre sipat Y11 de novembre de 1926. De tales mane- 

res, ignaremri arribi a t e m .  
153 - A la reuni6 que per Vactar d'aquesla qiiesti6 secelebra en el Col.legi de Barcelona s'assoli. eo prin- 

eipi, la suma d'l1.m pesetes. 
154 - Aquerlsdipbsitsestarien samcsass la inspeceió i visitesadministratives i a lesdisposicions del capí- 

101 8e de les ordenaoces de Farmacia. Malgirl que la sent*ncia del 19 de desembre de 19U2 havia 
c o n h s t  el reial deeret del 12 de juny de 1894, aquesta no establia dret als droguezs per vendre al 
detall especíalitats famadvtiques. Aquest reial decret setia deroga1 pel de 12 de lebrer de 19W, o 
sigui, la Instnicci6 General de Sanitat. que en el se" article 66 disposava que la Reial Acadbmia de 
Medicha redactes una Il isa de les substancies medicinals la venda de les quals los absolutament 
prohibida fora de les lamacies, una lüsla dels cspecffics i una allra de les substhncies que, pel sea 
ús industrial i medicinal. weuessio ser veaudes fora de les iamicies: alimant-se en el mateir ani- .. 
cle que la venda dels especifics i de les sabstinc¡es de la primera liista estaria reservada als far- 
mac$utics, cootinuant, per tant. lea espe~ialitals seo1 dc venda exclusiva a les famicier. 
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mar$ de 1919 i, seguint els sistemes freqüents a I'hpoca: gestions personals i abs- 
tenció de tramits burocratics, en lloc de seguir un camí normal davant el minis- 
ten, es dicta una reial ordre el 29 d'octubre de 1923 sobre la qual es basa el nou 
reglament del 9 de febrer de 1924, ambant-se al tant esmentat article 13 que mai 
podria tenir cabuda en un normal ordre jundic (155). 

Les crbniqnes discrepancies amb els droguers -recordarem que comenpren 
en el segle XIV- eren una qüestió practicament insoluble que, amb I'evolució del 
medicament, estandaritzant-se, s'bavia agreujat de manera paulatina. Si bé es 
comptava amb I'actitud de la "Unión Farmacéutica Nacional", defensora dels 
legítims drets dels farmachutia, les perspectives no eren massa bones per aquests 
tot i que es parlava de la conveni&ncia que les farmacies estudiessin la possibili- 
tat d'absorbir els dependents de les drogueries (!!), de demanar el suport dels 
estudiants, d'iniciar campanyes de premsa, de tancar farmacies en actitud de pro- 
testa activa, etc. (156). 

En l'ambient farmachutic espanyol fou reconeguda l'actitud de Barcelona 
durant el periode 1930-1931 per derogar I'article 13 del reglament 
d'Especialitats, actuació que, juntament amb l'adoptada per la U.EN. i la 
Federació d'Estudiants de Farmacia, aconsegnia I'aparició d'aquella derogació 
en la "Gaceta" del dia 7 de gener de 1931, completant-se amb la reial ordre del 593 
dia 21 (157). - 

XXV 
La República. 
Canvi general del panorama pnlític i aguditzaciú d'antia prnblemes 

Després de la proclamació de la República, ja a la primera assemblea que se 
celebra el 8 de maig de 1931, foren diverses les qüestions que despertaren I'in- 
ter& deis assistents: I'ús del casteUa a les reunions, la revocació de la presidhncia 
d'honor atorgada a Martínez Anido, l'establiment de relacions amb el Govern de 
la Generalitat, etc. (158). 

Poc temps després, consta que l'oposició d'alguns farmachutia a la reial 
ordre del 21 d'abril de 1928 era patent. A la ltum d'uns fets concrets ens és pos- 

- 
155 - "El Rest.Ftea." LXXXW (1931) 5; 136. 
156 - A.H.C.F.B., Libro Acias Juntas Generales, 6.6.1929/2.10.1933; 83 
157 - Aixb s'havia assolit per certes lransigbncies dels producton d'especialitats i en gran part tamb6 81s 

bons oficis del Dr Giral. parali(zani.se la qUesti6 fins que aquesta fos ponada a les Corts. Perb aixb 
no signifid que I'etcma competbncia desaparegu6s malgral la derogació de I'artiele 13, tot i que 
assenvala la seva disminució. 

158 - Un rol legtal minilesti en aqusria rruoiá quz mdi hi hagut co~ui6  en el Col ley OBnsl pzl que 
icta a 1'r.rment~t nomenameni honordn. rcqucnni a Ir )unir p.cqu<' msnúr.riC, si i r *  o nu i l a  mn 
el que afirmava. 
(vegeu: A.H.C.EB.. Libro Aaas Juntas Generales, 6.6.192912.10.1933; 87). 
Cal recordar que a ?assemblea del dia 19 de maie del 1929 ?at>rovació d'aouesla oresidbncia d'ho- . . 
nor s'bavia dkat  per aclamació deis 181 assi~enfs; el que noes di.. perb. k qub hauria passat de 
manifeslar-se alga en eantra. 
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sible comprovar com uns i altres jugaven les seves influincies per tal d'aconse- 
guir els seus propbsits. També 6s facil comprovar que a la reial ordre del 21 d'a- 
bril de 1928 s'apuntaven alguns aspectes que, de no respectar-se, lesionaven els 
interessos de la salut pública i que si quelcom merekien era que aquesta reial 
ordre adquirís tota la seva forqa i tot el seu valor a través d'una política profes- 
sional enkrgica perb equilibrada (159). 

D'altra banda, si la qüestiú del Sindicat de moment estava paralitzada, segons 
es deia, esperant els acontekements polítics, a causa de la situació creada pel 
ministeri del TrebaU protegint I'establiment de farmacies cooperatives, després 
d'un debat mantingut sobre aquestes es parla novament de formar un sindicat 
amb forqa coercitiva (160) per tal d'enfrontar-se decididament amb aquesta 
situació; reacciógens estranya si es té en compte que el mes de julio1 d'aquest any 
es promulgava el decret sobre cooperatives, que autontzava les cooperatives 
sanitaries (161) a tenir farmacies i laboratons de productes farma&utics sota la 
direcció, vigilancia i responsabilitat professional d'un titular col4egiat (162). 

El sindicalisme farma&utic que es promulgava, prbxim a aparXier, venia a 
constituir, amb la duresa de la seva línia, una actitud defensiva davant els acon- 
teixements polítics i socials que s'apropaven i que c~iital.litzarien amb I'adveni- 

594 ment de la República de 1931, la qual cosa també tenia la seva explicació ja que 

XXV 
- alguns deis més destacats membres del Sindicat, la infiuincia dels quals es feia 

notar, no tenien res de democratics (163). 
De totes maneres, amb I'adveniment de la República i I'Estatut de 

Catalunya, la farmacia barcelonina adquiria, legislativament, unes caractensti- 
ques que, tot i dins d'un esquema classic, oferirien un aspecte més coherent i més 
racional que el desitjat per alguns dels elements més significats del sindicat, ja 
que precisament serien membres del sindicat eis qui, davant les modificacions 
estmcturals que prendnen cos amb la concessió de I'Estatut catala, adoptanen 
les actituds més contraposades amb el col.legi. 

Malgrat tot, era important l'inici de les negociacions amb la Generalitat de 

1 5 9  F: i i l i n n  d rhr . rar  rls prsur. d ~ o ~ r  u05i4ui, I huiiiricd:l.inr I srtahiir ionipciCncic, dc.>ll.izl\ 
( i igcu n n e x  X M l X  rn Jordi. H .  Cirii laio<. op clt . 516117). 

1 6 6  A l l  C F E ,  I.iaru A c l ~ s  Jun1.i~ (ieneraler.66 1926 2 10 1933.99 t IW-11tb 

zao6 i enteirament. ~erqu& aquesten coaperatives pogueaui tenir farmacia calia que no abonesin 
inierts al caoital social. ni reoanissui ends de oerceo06. ELs rendiments de cada exercici. desores . . 
d'atrndrc s 13 f~rn>,lc~<I Jc1 Ion\ JL i c ~ n a  ~ U I .  no .,@id ripjitia. %'h,vicn OL J~l$linar al millo- 
ranicii! del5 vrviisodr leiahrtr ,ucialr dr e i i c 1 r . r  unllsri  1.1 cooperativa haiia de rer cunblilui- 

da erclusivamenf per a les finalilats atribuides en el decrei sobre cooperatives. 
162 - "El Resl.Ftco." LXXXVI (1931) 14; 391. 
163 - Algun d'etls mostraria en el transcun del lemps un esperit mes de lucre que no pai desiljósde treu- 

re al orofessional de L'embolic en aue neia trobar-se. Aauesla siiuaci6 es conlraoosava amb la d'ai- 
lreilama~c\ul~aq<ii.mmidcnrific~i~rnihrl Coi Ikp8 0f i : i~ I  t nodciitjani prubuur r.nc.~in u n c ~ n v i  
rad.c31 en I'rnliuntrn,riii dr b pialcisio, rno31rarin un w,niit quc .<nni iqur  coo>irv.~dor.crd me, 
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Catalunya referents a I'aspecte sanitari de I'Estatut (164). 
A I'assemblea celebrada el 19 de maig de 1931 ja es comenqava a parlar d'es- 

perar i veure com quedava la qüestió de l'Estatut, per tal que després no s'hagués 
de dependre d'una entitat centralitzada (165). Era en aquesta assemblea que es 
proposava que el delegat de Barcelona, Fabregat, indiqués a la "Unión 
Farmacéutica Nacional" que el Col4egi de Barcelona exposava la necessitat d'es- 
perar l'aprovació de I'Estatut per veure si aleshores s'acordava fer una associa- 
ci6 netament catalana a la qual s'ingressaria, prenent I'acord, per unanimitat, que 
el Col.legi s'abstingués de votar, exposant el motiu. 

Certament que aquesta vegada el motiu era I'ingrés, o no, col4ectiu en una 
entitat de previsió. Aixb 6s més que suficient per comprendre I'existencia del 
dilema de pertanyer solament a una associació catalana o bé a una d'espanyola. 

Problematiea entre els farmadutics i els seus auxüiars 
A comencament de l'any 1931 els hnims dels auxilian de farmacia no estaven 

massa calmats i les expressions usades per tractar de l'actitud deis patrons en els 
Comiths Paritaris són una mostra del malestar existent, malestar bastant genera- 
litzat, propi de les relacions entre patrons i obrers poc avinguts, traslladat, perb, 
al camp de la farmacia on les actituds, les afirmacions i aixi mateúr les reivindi- 
cacions dels auxiliars, tot i que menys violentes, en res es diferenciaven de les de 595 
la resta de la població laboral. 

- 

A través de l'brgan d'expressió dels auxiliars veiem com les relacions s6n vio- 
XXV 

lentes, didícils i poc aptes per arribar a una amable condrdia, molt necessaria per 
als qui bavien de viure quotidianament a la oficina de farmacia. Fóra injust obli- 
dar, perb, que perla part patronal -el farmackutic- tampoc existia un millor cri- 
teri vers els auxilian, als quals molts consideraven com a simples obren qual i -  
cats. 

La més gran problemhtica que condicionava les relacions entre l'auxiliar i el 
farmadutic era la qüestió econbmica. 

Derogat I'article 13 del reglament d'Especialitats farmadutiques, en la revis- 
ta "El Auxiliar de Farmacia" es comentava que, havent beneficiat aquella dero- 
gació f'economia del farmac&utic, res s'havia aconseguit per millorar els sous dels 
auxilian (166). Criteri aquest també confirmat per Severino Tarragd (167), auxi- 

164 - Ouant a la orofesi6 farmadutiea. es nomenava al  aresideni Fabreeat con a reoresentan1 dels lar. 
m i d u l i a  a 1, comirri6 d'organitl;ict6 pr~ikisional dcl Cun\cil Tt?rntc dr. Saniist de la üinc<alitdi. 
prrnin1.x I'xord, a mfs 1 me,. dc lormar una ram!ai6 cul Icgill tnfomadora sn 13 quc inicrvin- 
dnen reprcscntaots de totselssectors farmadutics: Col.legi Local, Federaci6 Farmadutica, titulan 
farmadutics de la provincia, del futur Sindical, de la Facultat, cls presidentsdels altres Col-leas i el 
director d E l  ~esiaurador Farmacéutifo". 
(vegeu: A.H.C.F.B., Libro Actas Juntas Generales 6.6.192612.101933; 108). 

165 - Id.; 108.109. 
1 8  - "El Auli.Fam." VI1 (1931) 74; 5. 
167 - L'l1 de gener del 1928 I'industrial ficlip Coltdefors es dirigia al presiden1 del Col.legi, Fabregat, 

demanant un informe de la moralita1 de Severi Terrng6 Gend. ju que aquest pretenia un lloc de 
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liar de farmacia que, anys després, durant el comenqament de la guerra civil, tin- 
dria a Barcelona un destacat paper en la incautació del col4egi i d'algunes fama- 
cies de la ciutat. Tarragó deia que els farmac&utics de Catalunya, igual que els de 
la resta d'Espanya, aprofitant-se de la manca d'esperit associatiu d'una pari dels 
auxiliars, enganyats per afalagadores promeses, a canvi de jomades esgotadores 
i sous mesquins, "aconsegue¡xen que visquin aparta8 de I'urganitzwió, que vet- 
Ua pel c o m p b t  de  les Ws, vdWln donas-nos la batalla, voleut que les nosttes 
bases de trebaü, aprovades per la majotia absoluta de paírnns i obre% després 
d'un any de discussions, siguin un frads, que no arribin a implantar-se, ja que eUs 
no voten coucedinuns la jornada legal de 8 hores". 

Afegia Tarragó que convenia deixar ben clar que el comith paritari, malgrat 
la seva bona fe en proclamar la cordura i la conciiiació per ambdues parts, no tin- 
dnen cap valor perquk el malestar existent tenia un límit i aquest lúnit, cas d'ex- 
plotar, ningú més que la classe patronal seria responsable de les conseqü&ncies, 
que tots estaven obligats a evitar (168). 

Aixi pronosticava Tarragó, tal vegada sense saber-ho, alguns dels aconteixe- 
ments posteriors, dels quals eli en seria personatge de primer rengle. 

Segons Tarragb, quan es va constituir el comitk paritan d'auxiliars de fama- 
cia de Catalunya la classe patronal demau.4 una infinitat de prorrogues per tal de 
poder estudiar el problema dels seus auxitiars i per comptar amb el beneplacit de 
tota la classe farmadutica. Creient de bona fe el que demanaven els farmachu- 
tics, el president del comitk pantan va accedir a aquestes prbrrogues. Finalment 
es redactaren unes contrabases per oposar-se a les dels auxilian i es presentaren 
amb la representació i la confianca de tota la classe de Catalunya. Aiii les coses, 
es comen@ la confecció d'unes bases de trebali dins de la més amplia i extensa 
discussió. Després de múltiples reunions, lluitant els uns contra els altres, cedint 
ambdues paris en aquells punts en que s'bavia de donar pas a les lleis i als dictats 
de la conscBncia, i discutint hpliament perquk la raó i la justicia coronessin I'o- 
bra, havia passat un any, al final del qual es tenien bases acordades totes elles per 
unanimitat entre obrers i patrons, i sota el directe control d'un president (169). 

icpresr.niani J 'rq~clu t i n a  El di* ~ y u i n i .  brbrrgai wnirrl3vs d~cnt qus Tandgo hduir cstai 
<mpleal cum 3 Jcpcndctit a la ~ $ 3  farniicir 1 40s rempri hdttr rumplin ,en\< cap quctiia, quc 
tenia bona practica de fmacia i que era molt ui~eixedor en qUesfions referenh a les activitau del 
sol~iicitant de I'yifone. 
(vegeu: A.H.C.EB., Cenes entrades, li.l.lM8, i canes soiiides. 12.1.1928, Col.legi Oficial). 

168 - "El Aun.Fan." VI1 (1931) 74; 53-55. 
169- Tenint ja mes bases, i rsoneguts uos dreu i uns deures pets famadutics, uns 30 farmac&utics - 

entre eUsels vocals patrons del Cornil& Pintar¡. es revelaven wnüa lasevaprbpia obra i,sense wn- 
sullar, scnse assemblees de f m a d u t i a  de Catalunya. ni tao sols de Barcelona, presentaren recun 
contra totes les bases davant I'autorilat suprema del treball, atorgant-se la representaci6 deis far- 
ma&utics. 
(vegeu: "El Awi.Fan." VI1 (1731) 75; 53). 
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Les actituds dels auxiliars eufront la seva problematica econbmica no resta- 
va interb a la consecució d'un títol. La "Federación Nacional de Auxiliares de 
España", amb uns quatre mil cinc-cents afiliats, sol4¡citava del Govern provisio- 
nal de la República la creació del tant desitjat títol(170). La pretensió d'assolir 
la creació de la carrera era I'expressió real d'un anhel que els auxiliars creien que 
la incomprensió dels governs de la monarquia havien relegat injustament, consi- 
derant que, malgrat ser la seva tasca similar a la del f a m d u t i c ,  continuaven 
estant mancats de personalitat, amb greu detriment de la justicia, ja que prepa- 
raut eUs tambk receptes mkdiques, cas d'equivocar-se quedaven eximits de la res- 
ponsabititat del delicte comts, demostrantse així I'anormalitat de la seva situa- 
ci6, situació anbmala que fiualitzana si se'ls concedia un títol, ja que així es dona- 
ria la responsabilitat i la compet&ncia degudament controlades per l'Estat, el 
qual era, en definitiva, qui tenia el deure i el dret de vetllar per la salut pública 
(171). També adduien que les cooperatives farmadutiques, com eren les mutua- 
litats, i els ajuntaments que tenien farmacia prbpia, exigien un mínim de prepa- 
ració als auxiliars que tenien al seu servei, per tant el personal que hi ingressava 
ho feia mitjancant examen. 

Tanmateix, es comprensible que, davant aquestes peticions, augmentés I'a- 
lama dels farmactutics amb oficina de farmacia. 597 

Evideutment, si la problemhtica entre el titular farmactutic i I'auxiliar troba- - 
va inconvenieuts quan, a travks d'uns comitts paritans, es pretenia resoldre XXV 

determinades qüestions econbmiques, molt menys es podia trobar un camíviable 
per a la consecució del títol d'auxiliar quan aquesta era una aspiració insoluble ja 
que no es podia iniciar un mínitu de dihleg en mancar un dels interlocutors: el far- 
madutic, i existir la passivitat de I'Administració. També 6s cert, perb, que l'ac- 
titud dels farmactutics del wmit& barceloní era niticada, així com també ho era 
la d'alguns farmackutics d'altres regions, i, considerant-se l'actitud adoptada per 
la patronal farmactutica, s'assenyalava que actituds tan equivocades no podien 
portar a bon fi. 

No 6s necessari profunditzar massa per comprendre que els auxiliars de 
famtacia tenien motius justificats per mostrar-se desconfiats i descontents dels 

170 - En la sol.licitud, el presiden1 de la Federació. Sanehez Manteca, i el secretar¡. Tomas Mora, expo- 
seven que aquesta Federació. que reunia 33 sec0ons provincials, era la creadora de montepius i cai- 
rres de riristaocia, i el se" numeran, capacita1 i organitzaeió donava idea del g<au de perfecciona- 
ment que havia assolit. 

171 - Un dels argumenls donats per la Federació era que I'Estat havia crea1 el cos de Pranicants de 
Famheia Militar per al servei de les farmhcies militara i hospitals, resultan1 incongruent aquesta 
resolticib ja que. al mate& temps que creava ofshlment apuesta funcid niudiar, negava aquesl dret 
als auxiliars do f a d c i a  civiis. oer no considerar-ho neccssari, resultani aleshares oue ouedava . . 
gdiinlit zi 5eni.i 3 1 . x t p  nombre d~ ciuiiidan> que %c<l#cn unilome mtlllai. deuani d~ramparada 
ia izrld de la nació TambF add~tcn que les mpsralne, farmJduiiqurs, w m  les rnuiua1ii.U. t C B  
yun imenu  que tsntzn brmlciñ prbpia. ektgtcn un rnlnlrn d< preparaci6 ab aux Iian quz irnien rl 
seu servei i, per tal. el personal que hi inpssava ho feia miljangnt examen. 
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seus patrons i, a m&, desplaqats per l'actitud reiteradament recalcitraut dels far- 
maceutics -des del segle XIX- encaminada a neutraiitzar tota possibilitat d'obte- 
nir un títol oficial. D'altra banda, a tot aixb s'hi havia de sumar el malestar labo- 
ral -I'exponent del qual eren els comitks paritans- i el clima polític propici a les 
reivindicacions. Tot conduia a que les relacions famacLutioauxiiiar es politit- 
zessin, alimentant-se també les discbrdies per part deis partits politics. De totes 
maneres, el I r  d'agost de 1931, a conseqükncia de les reunions mantingudes 
(172), es formulaven les bases de treball per al personal de les farmacies de 
Catalunya (173). Comprovar que quasi s'havia tardat un any en aconseguir-ho és 
suficient per comprendre les dicultats que aixb comporta. 

Alguns aspectes d'aquesta politització es veueu reflectits en "El Auxiliar de 
Farmacia", publicació oficial de la "Federación Nacional de Auxiliares de 
Farmacia de España", on apareixien articles de les més variades tendencies: des 
d'aquells que enaltien a Lerroux, als que atacaven a lndalecio Prieto, o els que 
proposaven una imatge com a patrona o enviaven a la direcció dibuixos altament 
antidericals. 

Els auKiliars cap el sociaüsme 
En alguns sectors dels auxiliars de farmacia resultava evident un cert taranna 

598 socialista, sent la seva actitud la més equanime, sensata i positiva de les exposa- - 
xxv des. Recomanaven, en ocasions, una actitud de respecte al gran líder socialista 

Julián Besteiro i a les seves doctrines. Per exemple, deien que podien estar orgu- 
Hosos de tenir entre els seus afiiiats al camarada Besteiro, home de gran cultura, 
que era una de les figures mes equanime, moral i do lv  del socialisme espanyol. 

Si aixi s'expressaven alguns socialistes, altres ambaveu a considerar aquesta 
ideologia, molt propera a la nacionalització de les farmacies, com a única solució 
viable al problema famackutic (174), oferint-se solucions que mai podrien ser 
acceptades pels famac&utics -tot i que no tenien res de demagbgiques- així com 
tampoc podieu resultar acceptables per a altres sectors relacionats amb el medi- 
cament. 

Si és cert que abundaven diatribes i reclamacions per part dels auliars,  
també abundaven les notes i escnts objectius on s'hi veia la desesperanqa i la 
manca de fe en la posible resolució de tot el que feia referhncia als farmaceutics, 
ais quals es considerava com la classe menys afavonda en tots eis sentits; expres- 
si6 aquesta trobada en un escrit on, amb el tito1 "La social'uación y la limitación 
de farmacias", es passava una lleugera revisi6 a l'actitud d'alguns polítics enfront 
la farmacia (175). A i b  explica en certa manera que, davant les conents interes- 
sades en que l'Agrupaci6 d'Auxiliars de Farmacia s'afiliés a la U.G.T., no existís 

173 - *El ~ u f a m : "  VI1 (19gl) &1; 19.25 
174 - Id. 82; 13. 
175 - íd. 81; 29. 
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de moment massa interks en fer-ho. El que realment interessava era una unió 
deis awiliars al marge de les polítiques de partit, fet que,salvant distancies, situa- 
va als awliars que així pensaven en una línia similar a la de la majar part dels 
farmac&utics, Cadascú en el seu estament i ambdós, s'enfrontaven defensant els 
seus interessos en el camp laboral, prenent com a base el repartiment del salan, 
fent perb que aquesta prohlematica s'identifiqués en concepte amb la prbpia del 
patró-ohrer -en aquest cas obrer qualificat- i dekant tal vegada en ÚItim teme, 
els uns i els altres, les orientacions a prendre perqu& les seves funcions resultes- 
sin veritablement rentables pera la societat. 

Punts de vista sobre fannacCutics i droguers 
Ek auxiliars de farmacia no restaren tampoc aliens a la problemhtica produi- 

da per les discrepincies entre farmadutics i droguers, conseqü&ncia del dlebre 
article 13. Alguns auxilian prengueren partit pels farmadutics per considerar 
que, disminuits els seus ingressos, més petites senen les possibilitats d'assolir 
millores econbmiques. Altres s'inclinaren cap els droguers, un xic ressentits, no 
ohlidant, perb, els qui fustigaven tant als farmackutiw com als droguers. 

També s'apuntaven qüestions pintoresques i il.lustratives. Es deia que en sen- 
ya1 de respecte vers els droguers, els farmac8utics no havien de despatxar nafta- 
lina, henzina, aiguarrhs per a la neteja, cera, esperit de vi per cremar ni altres pro- 599 
ductes "tan poc cientuícs i curatius" com eren bandolina, pintures i tantes altres XXV 
coses que havien de ser exclusives dels droguers i que, indegudament, es venien 
en moltes farmacies. Deien que els farmac&utiw no havien de demanar als dro- 
guers, ja fossin majoristes o no, liudano, halsam d'opodeldoch, pólvores de 
Dower i altres per I'estil, ja que hi havia algun famac&utic que demanava al 
droguer fins i tot la pomada de belladona, i el que ho feia merekeria que li tan- 
quessin la famicia i el fiquessin a la presó, li donessin una pallissa, li prengues- 
sin la farmacia i la regalessin al dependent, si 6s que en tenia, o al noi de la 
drogueria on comprava; considerant, perb, que la farmacia havia de ser per als 
farmadutics i la drogueria per als droguers. Uns volien entrar en el camp dels 
altres i els farmac6utics no volien complir amb el seu deure de professionals, per- 
qu& com a comerciants i patrons tan dolents eren els uns com els altres (176). 

Acomiadaments com a represalia 
Un altre tema no menys virulent, i que tamb6 semeix per fer-nos una idea de 

la problematica que existia entre farmadutics i auxiliars, fou el refent a I'borari 
de les farmhcies, qüestió que temps enrera ja havia fet soroll. Per les noticies 
recollides, sembla ser que algunes farmacies espanyoles acomiadaren alguns 
auxiliars com a represalia perque el jurat mixt no havia acceptat el tancament 
proposat pels col.legis, tancament que, segons els awiliars, anava encaminat a 
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evitar que les farmacies grans -que en general eren més segures- absorbissin la 
quarta part dels dependents en benefici de les petites, les quals no volien que els 
auxiliars proüferessin (177) ates que elles no podien absorbir els auxiliars com els 
podien absorbir les grans. Des d'aquest punt de vista, hem de constatar la 
importincia i ampliiud del connicte que va tenir el Laboraton Dr. Busto. Aquest 
laboraton va acomiadar part del personal que, segons l'empresa, no es podia 
mantenir, perb que, segons els empleats, fou motivat perque ells s'havien donat 
d'alta a la "Federación Nacional de Auxiliares de Farmacia, Sección Madrid". 
Aquest cas fou similar al que, amb menor escandol, s'havia produit abans a 
Barcelona amb el laboraton productor del sidra1 Teiuidó, provocant un boicot 
contra tots els seus productes (178). 

Ja abans hem esmentat que de totes les tendhncies mostrades per alguns sec- 
t o r ~  d'auxiliars de farmacia, tal vegada les més coherents eren les dels d'afiliació 
socialista, doctrina que esverava a la quasi totalitat dels farmaceutics espanyols, 
tal com hem pogut veure. A final de l'any 1931 els que n'eren partidans no s'es- 
taven de dir que a través de la socialització podna resoldre's ia problematica 
inberent a la farmacia, assenyalant que les farmacioles servides per auxiüars de 
farmacia i impulsar les fanicies de caracter cooperatiu podna ser una fase prh- 

600 via tot esperant aquella tan somniada socialització (179). - 
XXV VI  Coogrés de la "Federación Nacional de Ausüiares de Farmacia" 

Aquestes tendencies socialitzants expliquen que en el VI Congrés de la 
"Federación Nacional de Auxiliares de Farmacia" del mes de juny de 1932 s'a- 
provt?s I'ingrks de la Federació a la Sindical U.G.T. Amb aixb ja no pot haver-hi 
cap dubte que gran part d'auxiliars de farmacia havien escoiiit el que semblava 
viable per tal d'aconseguir els seus propbsits; la qual cosa no deiva de ser para- 
doxal si tenim en compte que bastant temps després, a comenqament de julio1 del 
1933, en el congrés d'auxiliars que es va celebrar aquests adoptaren un nombre 
apreciable de conclusions, algunes de les quals, degudament discutides per amb- 
dues parís, haguessin pogut servir de punt de partida per intentar anibar a solu- 
cions harmbniques que, portant a una senosa fonació  de I'auxiliar, haguessin 
pogut ambar a fer d'aquest un eficaq col4aborador amb un apreciable nivel1 de 
coneixements, necessans, sempre qne el canvi d'ideologies s'hagués produit en 
l'únic sentit que justificava la funció essencial tant del farmackutic w m  de I'au- 
xiliar. 

Les conclusions adoptades en aquest VI Congrés d'Auxiliars, celebrat des- 
prés de la implantació de la República, en alguns punts ens mostren una certa 
lbgica poütització, tot i estant els objectius fonamentals apartats dels de caracter 

- 
177. Id. Vlllí1932185.67. 
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laboral dels auxiliars. De les esmentades conclusions assenyalem les estrictament 
sanitaries: 

- Que les autoritats sanitaries inspeccionessin amb el més gran rigor el fun- 
cionament de laboratoris clandestins i la preparació d'especialitats farmaceuti- 
ques. 

- Que s'estimulés el desenvolupament de la indústria fannadutica nacional, 
afavorint tot el possible la venda de productes nacionals sobre els estrangers, i 
que en vendre especialitats es recomanessin les nacionals. 

- Que la futura llei municipal permetés I'establiment de farmacies municipals 
a tots els ajuntaments de més de 15.000 habitants. 

-Que les farmicies d'hospitals, dispensaris, centres benhfics, vakells, etc. fos- 
sin regides per auxiliars de farmacia. 

- Que es concedís als auxiliars de farmacia representació en el consell de 
Sanitat. 

- Que es creessin els Jurats Murtes de Sanitat, donant-hi entrada als auxiliars 
de farmacia. 

- Que I'Estat i els ajuntaments subvencionessin les farmacies cooperatives. 
- Que es suprimís l'impost d'utilitats als auxiliars que cobressin menys de 

12.000 ptes. 
601 - Que els auxiliars de farmacia demanessin al govern que la política sanitaria - 

estigués inspirada en el noble sentit que la diferencia de classe no fos la causa XXV 
determinan1 de diferenciacid del malalt, que només hi hagués en un futur una 
sola mena d'establiment on curar-se, hospitals o sanatoris, on la condició econb- 
mica fos el de menys per les finalitats humanitaries que tot malait necesita de la 
societat i de I'Estat. 

- Que es crets la carrera d'auxiliar de farmacia; que els poders públics dic- 
tessin quant abans millor les disposicions amb tendkncia a impedir que els que no 
tinguessin capacitat suficient demostrada poguessin exercir la professió d'auxiliar 
de farmacia. 

- Que es sol~licités que la jornada legal de treball fos de 40 hores setmanals; 
que la Federació ajudés a tota mesura de govern que dignifiqués i socialitzés la 
farmacia a Espanya (180). 

Aquestes conclusions ja s6n prou explícites per copsar la inquietud que 
podien portar a l'esiament farmackutic. 

Novament les cooperatives obreres, un petit sobresaft i el vnivé dels droguers 
Un altre tema que dona a parlar als farmachutics espanyols d'aquesia Bpoca 

fou la reglamentació dels farmachutics titulars i la creació d'un montepius far- 
maceutic de caracter nacional que, al final, queda en la sol.licitud per ingressar, 
amb caricter general, a la Previsió Mhdica. 

180 - Id. IX (1933) 104; 15. 
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S'ha de destacar també per aquestes dates el propbsit de VInstitut Nacional 
de Previsió d'implantar I'Asseguranqa de Maternitat, la qual cosa couduia a l'es- 
tabliment d'un conveni per al subministre d'aixovars sanitaris matemals per part 
de tots els farmackutics col.legiats, sent practicament l ' i c i  del que seria "Seguro 
Obligatorio de Enfermedad" en el seu aspecte farmadutic (181). 

També els estatuts dels col.legis, les farmhcies militars i el nomenament del 
director de I'Institut Tkcnic de Farmacobiologia (182), que venia a suplir el de 
Comprovació, ocuparen l'atenció dels farmackutics. Perb el tema que va ser 
mirat amb més gran aprensió per tots va ser el de les farmacies de les cooperati- 
ves, idea queja s'havia mogut temps enrera iuiciant-se amb el decret del minis- 
ten de Treball aparegut en la "Gaceta" del 7 de julio1 de 1931 i que esclata a 
Mataró. Aquestes farmacies provocaren reaccions entre els farmadutics i les 
cooperatives de cousum obreres, reaccions que, vista i'actitud reticent del minis- 
tre, obligaven a que tot el sector farmac&utic, esgotades totes les seves possibili- 
tats de raonament, esperés estoicameut un canvi de ministre, canvi que a mitjan 
1932 encara no s'havia prodult (183). 

Una falsa alegria 
El 10 de novembre de 1931, pel tractat de comerq firmat entre Franca i 

Espauya, les especiaiitats franceses quedaven sotmeses a1 matek rkgim que les 
nacionals, modiiicant-se el que corresponia al reial decret del 9 de febrer de 1924 
sobre elaboració i venda d'especialitats farmadutiques (184). 

Si fou una bona notíciala del 5.de gener de 1932 quan Govemació ordenava 
que, en haver-se complert els 45 dies concedits als droguers pera la liquidació de 
les seves existkncies, els sotsdelegats de farmacia efectuarien les oportuues ins- 
peccions, el disgust fou evident quan l'ordre cursada als sotsdelegats fou suspe- 
sa, motivant que se saltés enrera en tornar-se prhcticament a una situació similar 
a I'anterior de la promuigació del reial decret del 6 de gener, reial ordre del 21 de 
gener i ordre del 20 de uovembre de l'any 1931. 

181 - Vegeu Nwlar del Col.legi Oficial de Farmadutia de la Provincia de Barcelona del 23 de desem- 
bre de 1931 on s'aprecia que el conveni era firma1 entre I"'hstituto Nacional de Previsidn" i la 
"Unión Farmacéutica Nacional", en nom icom a federacid dels col,tegis de farmadutics espanyols. 
(vegen lamb8: "El Rest.Flco." UOO[VI (1931) 20; 546.549). 

I8i - Per tal de veure i'evolució de I'lnsiitut Tkniie de Comprovació . 
(vegeu: Goniález Perez. J., Derecho Farmacéutico. (Madrid, 1972) 1597 pp + 25 pp + 19 pp; 
1113:1118 i tamb6 Suñé Arbusd, J.M., Legislación Farmaceutica Española. (Barczlona, 1976) 48 
ed., 506 pp.; 150.151. 

163 - Memoria Reglamentaria de la Unión Farmacéutica Nadanal. Ejercicio 193W1931. tnformarión de 
la labor de la Permanente de la U.EN.. tercer tnmertre de 1932. 

aqueau d'entngai als cal.ie& de farma&vtis els medicamenll que linguessin, en el terme de 45 
dies, per a la seva liquidacid a teminis fonvingilu, prohibint-se tambe a les famAdes la venda de 
tol el que no fos medicarneni 
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La següent circular, dirigida als col,legiats, el 10 de mar$ de 1932 pel Col4egi 
Oficial ens mostra la situació: 

"Pero, per a que el Col.legi pugui saber qui a la nostra Provincia ven, 
contravenint les disposicions a c t a s ,  especiatitats farmaceutiques, no 
n'hi ha prou d'anar a Hisenda a reclamar la tüsia ais adroguers minoris- 
teso majoristes, queja la tenim i no ens serveix, per que els que estaven 
fins ara autoritzats, és a dir els adroguers, eren precisament els que no en 
venien. En canvi, patim tota una serie de tendes y tendetes de tota mena, 
des de els comestibles 611s als plats i oUes i berbolaris que venen tota 
mena d'especielitats sense que la LIei els autoritzés. pero que cada vega. 
da que el Col.legi bana vnlgut denunciar el fet concretament ens trobi- 
vem que el dia abans havia estat donat d'alta de drogueria el denunuat 
Com que actualment cap establiment pot vendre especiaütats, recoma- 
nem en gran manera a tots els companys de la provínaa, que ens notüí. 
quin tots els estabüments, siguin de la mena que vulgui, que venguin 
espeeiñcs pera procedii després a la seva denuncia i decomís consegüent 
per medi dels Srs. Sots-deiegats". 

També els estudiants de farmacia actuaren pel seu compte. Els de la EU.E. 
es dirigien als diaris indicant que la vaga que ells havien iniciat per la qüestió dels 
droguers el dia 26 de gener de 1932 no era arbitraria atks que des de feia molt 
temps la censurable tolerancia dels governs de la Monarquia, que aleshores 
havien pres estat legal en una absurda disposició de la Dictadura, permetia la 
venda d'especialitats fannadutiques als droguers, violant el que obligaven les 
ordinacions de farmacia. Decidits a defensa1 els seus interessos, els estudiants ja 
havien fet en temps de la segona Dictadura una campanya, el resultat de la qual 
fou francament favorable a les seves aspiracions; perb, el resultat practic fou oul, 
ja que aquest decret no es va complir mai. Fetes gestions amb el govern de la 
República, novament va ser reconegut que tenien ra6. Deien que estaven en 
situaci6 de no obteoir tampoc cap resultat positiu, ja que es prolongava el temps 
concedit als droguers i volia fer-se revisió a una causa queja estava vista i sen- 
tenciada. Afegien els estudiants que es veien obligats a prendre i'actitud de pro- 
testa, no pas per fer soroU ni pez crear dificultats al govem de la República sin6 
en defensa d'interessos vitals i legítims de la classe farmadutica, que eren, per 
tant, els seus futurs interessos (185). 

La pitjor cnnya és la de la propia fusta 
Després del prnmulgat per a les especialitats farmac&utiques franceses 

(decret del 10 de novembre de 1931), sortien a la Uum unes altres disposicions 
encaminades a que les especialitats alemanyes, suisses, brithniques, daneses i ita- 
lianes fossin sotmeses també a la legislació espanyola (186). 

185 - ' E l  Rcrt ltco " LXXXV11(19321?. 53 
186 - Dzrrclr dz 26 3 1932.27 4 1932 i 23 8 1932 Ycr urdre ae121 1 1933 aqui5ies mcruirr e, f w n  cxrcn 

>iidr a Ics L S ~ L C ~ S ~ I I Y ~ ~  b ~ l p u ~ ,  I ~YEI(UCS 8 3 lcs I X ~ C O C S ~ O ~ S ~ U L I  PI.I JICICI di. l 5 l l  1933 
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No hi ha dubte que totes aquestes mesures preses per I'Administració ana- 
ven encaminades a intentar posar una mica d'ordre en el mercat del medicament. 

No passana massa temps que la junta del Col.legi Oficial hagués de comuni- 
car a tots els col4egiats de la provincia que, sent obligaton el compliment de la 
reial ordre del 21 d'abril de 1928, regulant el preu de venda de les especialitats 
farmadutiques, ja s'havien posat multes a alguns farmaceutics per infracció d'a- 
questa disposició. 

De poc havia servit aquesta circular que el Col.legi havia enviat a primers de 
maig per alguns que, segons sembla, poc apreciaven el desig comú de posar ordre 
a la situació. La circular deia que per tal d'evitar en tot el possible veure's obli- 
gats a fer denúncies wntra determinats farmac&utics, els quals podien creure's 
que s'havia derogat la disposició, s'advertia que de manera sistematica sotinen, 
exactament igual que temps enrera s'havia fet, individus per comprovar qualse- 
vol infracció d'aquesta naturalesa que es pogués cometre a qualsevol farmacia de 
la capital, acció que també es fana en els pobles i ciutats de la resta de la provín- 
cia si es tenia uotícia d'alguna iníracció; amb el ben entes que després, i per per- 
sonal ben conegut del Col.legi, senen retornades les especialitats adquindes 
sense infracció als seus respectius expenedors per so1,licitar-los l'import del 
retorn del que s'havia adquint (187). 

604 Realment, la col~lectivitat farmackutica tenia moftes raons per queixar-se, de - 
xxv vegades, de la manera w m  des de I'Administració es miraven les qüestions pro- 

fessionals i també del criteri que sobre la dispensació de medicaments mantenien 
les sindicals i una apreciable part del públic. No és menys cert, perb, que les acti- 
t u d ~  poc senoses adoptades per sectors del propi estament farmadutic no eren 
les més adequades per oferir un aspecte respectable a la dispensació de medica- 
ments (188). 

D'attra banda, el ministre d'Hisenda, Jaume Carner, el 23 de juny de 1932 
ordenava que les especialitats farmaceutiques se sotmetessiu a determinades 
condicions, donant ja carhcter pricticament definitiu a un tema que des de mit- 
jan segle XiX havia preocupat molt als farmaceutics i havia estat motiu d'amplis 
movimeuts d'opinió sense efidcia. 

Una mesura prudent entre la qüestió de marges i la immobiitat 
Pel que fa a la salut pública, fou important el decret del president de la 

República a proposta del ministre de la Governació i d'acord amb el Consell de 

187 - Vegeu circular del Col.legi Oficial de Famadutia  de IaProvíncia de Barwlona del 12 d'ab"l1932. 
1% - Els establunents Rocafocl.Do"a, S.A., preparadan de I'llradonnl. havien posar en eireula"6 uns 

vals. d'acord amb le revista "Menaje", per tal d'obtenir una rebaixa de 2pesseres en diverses fami&- 

cies que s'araenyalaven. 
(vegeu circular del Col.legi Oficial de Famadutics de la Provincia de Barcelona del 28 de maig de 
1932). 
Sobre aquest paclieiitar í'ainbava a un aeord amb el Col.legi, aixi mm sobre una ankloga qilesri6 
motivada pez la Societai General de Farmkcia, productora de la vacuna Coli~OM, que Iambe bavia 
adootal el sistema del val. 
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Ministres, per tal d'evitar la difusió de la wcaüia que, segons els serveis policíacs, 
sota la forma de clorhidrat, era l'alcaloide més freqüentment emprat pels toxicb- 
mans. El Consell tkcnic nacional de restricció d'estupefaents donava gran 
importancia a preveure els possibles risa que en altrespaisos motivaren la prohi- 
bici6 de I'ús de I'heroina, la qual ja comenpva a destinar-se al nostre país a fina- 
litats il.lícites, atesa la seva gran toxicitat, facil dependencia i possibilitat de subs- 
tituir-la en les seves apiicacions terapeutiques per altres productes menys peri- 
Ilosos. L'orientació i tendencies acceptades per I'esmentat organisme respecte a 
I'heroina, supressió recomanada per la Societat de Nacions i I'ús del clorhidrat de 
cocaina tan sols quan no pogues reemplaqar-se per un altre anestesic, havien 
estat favorablement informades per I'Acadkmia Nacional de Medicina i pel 
Col4egi d'odontblegs de Madrid. 

En I'assemblea celebrada el 5 de juny, el Col4egi reunit anomenava una 
comissió perque, d'acord amb la Unió de Laboratons Químic-Farmaceutics 
$Espanya, estudi& el marge pmdencial de remuneracid per als expenedors 
detallistes de les especialitats farmadutiques (189). En aquesta assemblea, inde- 
pendentment de la tematica tractada, gran part d'eUa dedicada a les especialitats 
farmac&utiques i tan sols amb 44 assistents, és convenient assenyalar que ocupa- 
va el carrec de secretan, per elecció, Josep Maymó Figueras, farmaceutic molt 
vinculat postenorment amb els laboratoris i que després de 1939 jugaria un paper 
molt apreciat per determinats sectors de la farmacia i de la indústria farmaduti- 
ca barcelonina, catalana i espanyola, després d'establir importants vínculs amb el 
Sindicat d'lndústnes Químiques. 

Durant I'any 1932 la farmacia del Poble Espanyol, de Montjuic, provocava 
discussions en el col.legi. Era cert, perb, que moltes de les orientacions que 
durant aquest any es volien donar al Col4egi Oficial de Farmaceutics restanen en 
suspens i a I'espera de les que la Generalitat de Catalunya havia de regular. 

També el col4egi hagué de considerar l'actitud dels inspectors d'Hisenda 
enfront la venda a les oficines de farmacia de productes de perfumeria. Deia el 
col4egi que alguns d'aquests productes no deixaven de tenir propietats terapku- 
tiques i que, per tant, eren de venda del farmactutic; intentant aúrí justificar 
situacions que serien motiu d'ambigüitats en un futur i que poca justificació 
terapt?utica tenien, la qual cosa ens permet comprovar que, junt a una pro- 
blematica certament transcendental, amplis sectors es preocupaven per aspectes 
que des d'un punt de vista professional eren de trista i escassa envergadura. 

Cal destacar tamb6 que en I'assemblea del 4 d'octubre de 1932 es donava a 
con&xer als assistents que el dia 25 de setembre havia tingut lloc la reunió per 
constituir el Sindicat Farmadutic de Catalunya. Les reunions prkvies per a la 

189 - Circular del Cal.legi Oficial de Eamadutics de la Provincia de Barcelona del 5 d'agost de 1932. 
Aquesta cornissi6 anava orlenlada espeiialrnenl a I'obtenció d'una relaci6 de lotes aquelks espe- 
eialilafs que no deixessin un 20% de benefici al detallista famadutic i d'aquelies eslrangeres que 
no ponessin marca1 el preu de venda al públic, 
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constitució d'aquest sindicat bavien tingut lloc quan a I'assemblea del 19 de maig 
s'havia acordat. nomenar una ponencia encarregada d'aquesta qüestió (190). 
Aquest sindicat fou estimulat pel cas de la farmacia-cooperativa de Mataró (191) 
i també pels vents que bufaven referents a una hipotetica socialització de la 
farmacia, malgrat I'actitud adoptada pel president Fabregat, el qual, en aquesta 
assemblea del dia 4, es definia com a contran a la mateixa, igual que la majona 
dels assistents, acordant-se que el wl4egi de Barcelona votana en contra d'a- 
questa socialització en I'assemblea que havia de celebrar a Madnd la "Unión 
Farmackutica Nacional". 

Ambdós punts ens venen a mostrar que qualsevol modificació de fons desti- 
nada a alterar les tradicionals estnictures i conceptes de la farmacia mai sena ben 
rebuda per un ampli sector professional, el quai s'inclinava cap a I'adopció de 
postures simplement defensives més dures en aquesta ocasió a través no del 
col.legi sinó del sindicat. 

Amb menys virulencia havien tingut lloc les converses mantingudes amb els 
auxiliars de farmacia referents a I'estahliment de torns pera la prestació de ser- 
veis els dies festius, i la comissió que havia estat designada pel Comiti! Pantan 
d'Auxiliars de Farmacia havia finalitzat els seus treballs havent anibat a un 
acord. 

606 D'altra banda, el desig del col.legi d'evitar monopolis en els submúiistres a - 
XXV 1'Asseguranqa de Maternitat, explica que la junta es preocupés perque no es pro- 

duissin actes picarescs en detriment dels dem6s. 
Cany 1932 es tancava amb la noticia comunicada als farmaceutics de la pro- 

vincia sobre la resolució donada pel ministre de la Governació al recurs presen- 
tat per dos farmadutics, als que no s'atrevien a anomenar companys, contra la 
multa imposada per l'inspector provincial de sanitat per haver infringit la dispo- 
sici6 del 21 d'abril de 1928 sobre el preu de venda de les especialitats, noticia 
donada amb satisfacció, perb que mostra l'obertura d'un nou front dins dels pro- 
pis farmadutics que, amb I'increment de les especialitats farmac&utiques, costa- 
na moits anys disminuir apreciablement. Era ben clar que el medicament enva- 
sat s'havia consolidat amb una forqa extraordinaria, sempre, perb, condicional 
pel seu preu. 

Una esperaqa peral futur 
Un fet important per a la sanitat catalana havia tingut Uoc el 19 de desembre 

de 1932 quan, per decret de la Generalitat de Catalunya, era nomenat el Consell 
de Governació i Sanitat. Dies després, el 24 de gener de 1933, es reestrncturava 
el Govern de la Generalitat quedant Governació independent de Sanitat i cons- 
tituint-se el Depariament de Sanitat i Assistencia Social, al front del qual bi figu- 
rava Josep Den& PuigdoUers. 

190 - A.H.C.EB.. Libro Actas luntas Generales, 6.6.192612.10.1933; 109 i 125. 
191 - Id.; 105. 
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La nova legislació venia a significar quelcom de nou per a Pestament sanita- 
ri catala i, per tant, assegurava unes skries repercussions a la futura organització 
farmackutica. 

Malgrat les actituds adoptades per la junta de govem per a la miUor defensa 
dels interessos col.lectius, la politica de la Generalitat de Catalunya, juntament 
amb les pressions de mútues i algun que altre peribdic, amb la idea que els espe- 
cífics no fossin venuts a preus inferiors als marcats, són fets que ens ofereixen la 
perspectiva del moment pel que travessaven els farmadutics durant la primera 
meitat de I'any 1933; moment que ofena kmplies possibiitats al moviment que 
s'anava incubant i que cristai.litzaria en el Sindicat de Farmackutics de 
Catalunya, polaritzant al seu voltant I'opinió d'una gran pan activa de farma- 
ckutics catalans. 

Aquesta opinió no era ignorada per certes esferes politiques de la 
Generalitat, on es considerava que si a més del co14egi havia d'existir una "asso- 
ciaaó Uiure", aquesta, per obtenir el poder concedit al col.legi, havia d'arribar a 
reunir el 70 % del total dels farmackutics. De no comptar amb aquest 70 % -i 
amb aixb la Generalitat era previsora- I'autoritat seria donada a Yentitat oficiat" 
(192). 

De certa manera, aquesta actitud ens mostra que, davant la desconfianca que 
exisiia entre alguns farma&utics vers el Col4egi Oficial, s'oferia una sortida via- 6u1 
ble per tal que els farmaeutics catalans poguessin, cas de desitjar-ho, agrupar-se XXV 
legalment per defensar els seus interessos econbmics, dins tambe d'un equilibri 
de poders, en un sindicat. No ha d'oblidar-se que amb la nova organització pre- 
vista per la Generatitat als Col.legis Oficials se'ls concedia un imporiant paper i 
no podien, ni era lbgic ni racional, quedar eliminats en benefici d'un sindicat, i 
menys d'un sindicat com el que volien aconseguir alguns farmac~utics que no 
combregaven massa amb les idees de la República. Prova d'aixb la t e n h  amb la 
tancada reacció mostrada pels fannadutics que es recolzaven en el Sindicat de 
Farmackutics de Catalunya, partidaris d'una línia totalment renyida amb qualse- 
vol cosa que signiñqués canvis cap a uncentre moderat, contra la junta de govem 
quan aquesta, interessaut als farmackutics en temes d'actualitat, convidava a tots 
els de la provincia a la conferencia que els farmadutics Viscam, Sanroma i 
Cirera bavien de fer el dia 16 de juny als locals del col.legi, amb el títol "Projecte 
de Bases pera una Llei de Farmacia a Catalunya" (193). 

192 - Id.; 133. 
193 - Asuest oroiecte venia a oresentar una radical transiormaci6 sobre la Dronietat de la farmacia. ore- . . ,  . . 

t~nznt swpur3r und igurlt~t d'opanunitat, p ~ i  a IoUclr famackulla i ,  alhura. plantcjint ruposatr 
aiintlipe,. a s  quc Icr nficinrr dc farmacia lossin propicia! de la m i  Iccti\i~dl hmiac4ut,ra cncar- 
ndds en l ' b f ~ a n  jundic cunrtilu,! p.1 C<illegt d t  FamxCui ia  de Catalun)s .dculugi~ quc hasta 
nascut en el sí @un grup de farmeckulics a partir del moment que es plantejava el tema de I'Estatut 
catalh a les Corts Conslituents de la República. 
(urgeu: Viscarri, J.- Santorna, A,. Cirere, P. Projecte de bases per a una Llei de Farmkeia a 
Catalunya. (Barfelona. 1933) 43 pp; 3). 
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Davant d'aquesta panoramica és facil veure el malament que sentava el desig 
renovat i l'empenta dels auxiiiars de famicia per tal d'assolir el títol. donant lloc 
a que el col.leg¡ convoqués una assemblea a finals del mes de juny del 1933 per 
tractar d'un qüestionan remes per la "Unión Farmacéutica Nacional" sobre la 
conveniencia o no que es concedís I'esmentat títol (194). 

Control d'estupefaenís. Prew i políiics 
Tots els fets succeits no han de distreure'ns del fet que durant aquesta epoca 

es produien importants disposicions legals destinades al control d'estupefaents 
(195). 

Els canvis esperats motivaven que el 28 de juny, reunida l'assemblea en el 
Co1,Ieei a netició de 10 farma&utics. es desienés al Dr. Garreta com a únic reore- v .  

sentant farmaceutic legal davant el ~ o v e r n  de la Generalitat. 
D'altra banda, pensant que d'un moment a t'altre quedana abolida la reial 

ordre del 21 d'abnide 1928ique obligava a vendre al k e u  marcat les especiali- 
tats farmaceutiques, s'havia creat una societat denominada C.R.LE (196), en la 
qual la classe farmaceutica hi veia la defensa dels seus interessos (197). 

Al comenqament, vista la manca de facultats del col.legi per combatre els far- 
maceutics que no respectaven els preus o, tal vegada, per I'exist&ncia, no com- 

608 provada, de pressions que impossibilitaven que aquest anés als tribunals per - 
xXV aconseguir el compliment del tant citat decret, la C.R.I.F. declarava el boicot als 

fanna&utics que no respectaven els preus. 
El Govern de la Generalitat intenta unir els diiereuts interessos per awnse- 

guir un acord entre tots els elements interessats. Com fos, pero, que entre fama- 
cies i entitats existien ja certs contractes perqu* aquestes es beueficiessin de 
preus més baixos, s'acordava que durant un temps prudencial el Co14egi de 
Faraackutics servís les especialitats amb un 10 % de descompte per complir amb 
aqueiis contractes estableris allladament. 

Altres temes, com foren la limitació d'oficines de farmacia i la tarifacid de 
receptes, serviren per justificar que el servei econbmic del col,legi no era l'idoni 
peral seu estudi ates que, d'altra banda, aquest s'havia organitzat a corre cuita. 

L'actitud presa pel representant del partit socialista, Comorera, que en el 
Parlament de Catalunya interpel4a sobre la necessitat d'abolir el decret del 21 
d'abnl de 1928, obliga al consefler Den& a comprometre's a abolir-lo per les 
pressions de l'estament obrer. 

- 
194 - Circular del Coblegi OGcial de Famac&utics de la Província de Barfelona del 29 de julio1 de 1933. 
195 - Llei del28de marqde 1933, dcl ministred'Estal, aprovanl el onveni pez limitar la fabrieaci6 i regia. 

mentar la disoibu06 d'esiupeiaents, firma1 a Ginebra el 13 de julio1 de 1931. Ordre del 10 d'agost 
de 1933, prohibint la venda d'heroina i el seu elorhidrai Les retendes a relacions mensualssobre el 
movimenl i sfodts de productes estupefaenu. ete. Demet del 2 de setembre de 1933. 

1% - Jordi, R., Fracaso de un frente común: la CRlF y KAMDYEE Año 1933. "Butll.lnf.Circ.Ftca." 
(1977) 93; 3244 

1Y7 - A.H.C.EB., Libro Actasluntas Generales, 6.6.192612.10.193~ 128. 



Per la seva banda, les cooperatives obreres pressionaven constantment per- 
que els preus resultessin més econbmics i, perseguint un 15 % de descompte en 
els medicaments, el trobaren a la farmhcia de La Creu. Si bé en pnncipi, sense 
cap compromis i quedant pendent d'acceptació per part del col,legi, el seu repre- 
sentant, Garreta, havia acceptat aquel1 15 %, unilateralment les cooperatives 
acordaren establir les desitjades condicions amb la farmkia de La Creu, en 
absencia de Garreta, perla qual cosa Dencas trencava les negociacions (198). 

Totes aquestes circumstancies formaren part d'un moment molt complex que 
es venia debatent des de feia molt temps i que assolí el seu punt Ugid quan el 21 
de julio1 de 1933, en el Parlament de Catalunya, el diputat Comorera 
interpe1,lava sonadament al Govern sobre el preu de les especialitats farmacku- 
tiques, conseqlikncia del fort moviment mutualista i cooperativista existent a 
Catalunya (199). 

El rkgim polític imperant per aquelles dates no era propens a tolerar critiques 
a les accions governamentals. A i b  ens explica que amb I'adveniment de la 
República les entitats mutualistes tomessin a la ckrrega perquk s'anul4es I'es- 
mentada reial ordre. El moviment iniciat per la Societat de Socors Mutus Sant 
Pere Apbstol va adquirir amplia d i s i 6  quan s'hi sumaren totes les mutualitats i 
cooperatives catalanes, sindicats obrers, el Smdicat Únic, el Sindicat U.G.T. i 
altres entitats politiques com la Unió Socialista de Catalunya, Unió de 609 
Rabassaires, la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, la Federació xxv 
Nacional de Cooperatives de Catalunya, etc., anibant a agrupar, segons deia el 
diputat Comorera, uns 70.000 treballadors i empleats. 

Les bones relacions existents entre I'estament farma&utic i aleshores direc- 
tor general de Sanitat i la valoració de diverses circumsthncies de carhcter pro- 
fessionai, van impossibilitar que el moviment desencadenat aconseguis la dero- 
gaci6 so1,iicitada al ministeri de la Governació d'aquella reial ordre fins que es va 
posar en vigor la nova reglamentació per especialitats farmacLutiques que esta- 
va en periode d'informació. De totes maneres, temps més tard, el 14 de desem- 
bre de 1934, es derogana el decret del 4 d'agost de 1933, restablint-se, per tant, 
el preu f i  de les especialitats, maniobrant i aprofitant els fets succeits el 6 d'oc- 
tubre de 1934 a Barcelona quan la Generalitat va quedar inoperant. 

Trencades les negociacions per Denchs, 6s comprensible que la ideologia de 
la C.R.I.F. i el Sindicat result6s motiu d'esperan~a per part deis farmaceutics esta- 
blerts que consideraven senosament el moment econbmic i les seves amenaces 

198. Per tois aouests molius. el 4 d'aeost es demetava I'anul~laeió de Ics disoosicions oue wndicionaven 
Ir d'sspzcialiirlr íamiadutiqurr al preu marwl 

l9Y - El pnnctpll puni Jc 1 i>puriribJel atpLla1 Comarrra era 13 promulda;16 de la reial uidrr. del 21 ii'.- 
brtl JI IV28. iignadr pcr Msninc.~ Anidu.prohibin1 la venda dzrprr~alat~is farmaceutiq~c, 3 priur 
mes baUos dels asenyalats, reial ordre awnseguida grhcies a les gestions del Col.legi de 
Farma&utics de Barcelona i de la "Unión Farmaeéuriea Nacional" que, sens dubte, wntaren amb 
el supart de Martinez Anida aleses les vinwlscions existenis entre el1 i alguns fanna&utics, w m  ja 
hem esmenlat abans. 
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per al futur. En l'assemblea del 8 d'agost de 1933 els partidaris d'una Iínia dura 
exposaven clarament La seva manera de pensar; respirant-se en I'ambient un aire 
semblant al que es produí l'any 1921 i va donar lloc a la creació del Sindicat 
Farmadutic de Barcelona. Davant d'aquest assemblea, Aragó afirmava que si el 
1921 no van perdre i eren sols, "ara que tenim el 99 % de f o r p  bem d'aconseguu 
la victhria. L'nny 1921 teníem en front les autorifrits i ara no". 

Pera, un home de prestigi, Viñas, perfilava amb més profunditat sobre les cir- 
cumst&ncies que afectaven l'estament farmadutic barceloni dient que s'havia de 
tenir en compte que les corporacions eren el que els seus components volien que 
fossin i que estaven rodejades del seu prestigi. Que la farmacia basica,'la vuit- 
centista, era seriosa i per aixb fou objecte d'aquella perfecta legislació de l'any 
60, pero que ara la classe famac6utica era mirada malament per tothom i que per 
aixb havia aconseguit disposicions poc favorables per al seu desenvolupament i 
defensa. 

Un &al poc amable 
El temor dels farmadutics davant la possible millora que per als auxiliars de 

farmacia podia representar el reconeixement del títol oficial a que aspiraven ens 
assenyala incomprensiblement fa por deis qui veien en els auxitiars, mes que 
col~laboradors formats, possibles competidors. 

En aquest teneny també 6s significativa I'actitud adoptada pel Col.legi. A la 
mateixa assemblea del 8 d'agost de 1933, un dels punts a debatre era el desig dels 
auxiliars de farmacia. El president afirmava que havent-li demanat els auxiliars 
que defensés fa concessió del títol, el1 s'hi havia negat adoptant una actitud neu- 
tral sense extenoritzar el seu particular cnten. 

També per aquestes aspiracions dels auxiliars, la "Unión Farmac4utica 
Nacional" havia demanat a tots els col.legis de farmaciutics espanyols que es 
pronunciessin sobre el particular. El de Barcelona, a la vista de les conciusions 
adoptades pels auxiliars de farmacia, que foren Ilegides, acordava sense cap 
dubte votar negativament a la concessió del títol. 

A partir d'aquestes dates, la dura Iínia sindicalista no tardaria masa en dei- 
xar constancia de l'iipuls que portava i, sobre tot, de la incompatibiitat entre e1 
Col4egi i el Sindicat de Farmaceutics de Catalunya. 

A petició de 25 farmaceutics, membres del sindicat, feta en temes extraor- 
dinanament expticits, el 20 de setembre de 1933 el president Fabregat convoca- 
ria els farmadutics de la provincia per assistir a una assemblea que se celebraria 
el 2 d'octubre, amb 117 assistents. üos punts foren els que s'acordaren: notificar 
que no es repartinen unes conferincies impreses fetes en el Col.legi (200) i plan- 
tejar un vot de censura a la presidencia. 

- 
2W - Es refereix al projecle de bases, abans citat. 
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Enfront del vot de censura, motivat per les pressions farmadutiques sindica- 
tistes, tota la junta de govern es va fer solidaria amb el president Fabregat i amb 
la seva gestió. La presentació del vot la va fer Vilar, el qual va actuar en nom de 
la junta del sindicat. La protesta, pero, presentada per Pagks Maruny, fa sospitar 
que I'acció va obeir a un pla ben madurat. La proposta, acceptada peis assistents 
després d'haver-se retirat el vot de censura, aconseguia que la junta de govern 
presentks la seva dimissió i que es nomenés una comissió gestora. 

Aquesta comissió convocava una assemblea el dia 22 d'octubre de 1933 on es 
donava a conbixer una candidatura que, aprovada per aclamació, ofena als far- 
madutics barcelonins un front compacte davant I'enemic que, deien, havien de 
vencer (201). 

La junta elegida ho havia estat d'acord amb el Col4egi Local, el Sindicat de 
Farmacbutics de Catalunya i i'Associaci6 Catalana de Farmadutics Sanitaris i 
d'Assistencia Pública i amb ella es tancava la danera etapa del Col4egi Oficial 
de Farmac~utics de la Província de Barcelona, creat i'any 1898. 

Pocs dies després, el 29 de novembre de 1933, era declarat vigent I'estatut del 
Coblegi de Farmackutics de Catalunya (202) amb la qual cosa s'iniciava un nou 
període amb I'inici d'aquest Coi.legi, període durant el que s'oferirien noves pos- 
sibilitats per als farma&utics catalans. 611 - 

XXV 

201 - A.H.C.F.B., Libro Anasluntas Generales, 6.6.1~.10.1933, full rnccanograf. 
202 - "Butll. Of, de la Gen. de Cat." (1933) 131; 1226. 
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COLsLEGI DE FARMACEUTICS 
DE CATALUNYA 



Ramon Jordi i Gonzblez 

A bans que a Catalunya s'apliqués I'Estatut, la problematica sanitaria far- 
mackutica era fo rp  cabtica. Si s'ha de parlar de sanitat no podem deixar 

amada la medicina. Si s'ha de parlar de farmacia no es pot ignorar que aquesta 
forma part d'un context general de molla complexitat que no pennet obiidar 
moltes altres realitats socials i polítiques d'un pes especüic considerable, tot i que 
sembiiu~ alienes al que ens interessa. 

Creure que el succeit a la farmacia catalana després de I'any 1931 ho fou des 
del moment que comen@ a funcionar I'Estatut és un error. L'existkncia d'uns 
condicionaments histbrics anteriors influiren negativament sobre els possibles 
canvis que aquella nova ideologia política podia aportar a la farmacia. 

Cal tenir present que a final del segie XVIII, amb la ruptura de I'estructura 
gremial, la farmacia catalana va rebre un cop fort. La industriatització no es va 
produir en la farmacia com es va produir en altres camps de I'activitat del poble 
catala. Molts dels homes de la farmacia, principalment a comencament del segle 
XIX, bomes de vilua, bons quimics, sense deixar I'activitat de farmaeutic tradi- 
cional, es dirigiren cap a altres camps industrials en els quals la química 6s alta- 
ment necessaria. Malgrat aixb, no es va saber trobar una empenta ni una aplica- 
ció de capitals per tal d'industnalitzar el medicament. A mes, des de I'estranger 
plouen medicaments envasats sotmesos a procedienis d'itroduccib ferotges. 
El nombre limitat de fannAcies en les grans ciutats de Catalunya, condicionades 6x5 
a un gremialisme, 6s un fet sobrepassat. Una competencia comercial descarnada - 
va enfonsant gradualment el farma&utic en un constant dexoncert. Durant tot 
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el sede XIX els fannackutics demanen a I'Administració, com a remei als seus 
mals econbmics i com a solució miraculosa, el retom a la limitació de farmacies, 
propi de I'epoca gremial i aleshores justificat per un entorn histbric molt diferent. 
Malgrat tot, la histbria no toma enrera i la panoramica 6s forqa descoratjadora. 

Durant tot el segle XiX els marges de benefici dels famaeutics, les com- 
petkncies econbmiques, I'estat cabtic de la sanitat, l'incomptiment de les Ileis, 
detenninades reivindicacions dels dependents de les farmacies, la pressió del 
medicament envasat, les farmacies cooperatives, els progressos de la química, 
I'Amplia difusió de la medicina preventiva, I'actitud defensiva del farma&utic en 
la seva botiga que el porta a envasar les seves fórmules magistrals, les grans 
farmacies amb els grans stocks de medicaments, són, entre altres, la major part 
deis problemes que omplien revistes i publicacions professionals fins al darrer 
full. El farmaeutic, com diuen en castelli, "clama al cielo" per la seva dissort. 
Tot és inútil. La realitat és que la seva funció és discutida, perb menys del que ell 
creu. 

Sota aquestes pressioos es moura el Col4egi Oficial Provincial. 1 el naixement 
del Col.legi de Farmackutics de Catalunya en recollira les seqüeles. 

Per decret de la Generalitat de Catalunya, el 19 de desembre de 1932 era 
nomenat el Consell de Govemació i Sanitat i, pocs dies després, el 24 de gener 
del 1933, es reestructurava el Govern de la Generalitat, quedant Govemació 
independent de Sanitat, constituint-se el Departament de Sanitat i Assistencia 
Social, al front del qual hi figurava Josep Dencas Puigdollers. 



Col.legi de FamaCeufi(s de Coialunya 

El malestar que en el Col4egi Oficial de la Provincia de Barcelona s'havia 
anat incubant dona com a.resultat mes espectacular la creació del Sindicat de 
Farmackutics de Catalunya. Pero la caiguda de la junta de govem el 2 d'octubre 
de 1933 tenia els antecedents en aquel1 19de desembre de 1932 ates el seu trans- 
cendental contingut polític (1). 

Esperant la Uei de Sanitat de Catalunya, estmcturació bisica definitiva, es 
decretaven 10 ariicles. Segons I'anicle 5k, eis Cof.legis Oficials serien substituits 
per un sol organisme propi de cadascuna de les branques sanitiries, quedant les 
juntes fins al moment existents constituides en ponencies, que en el termini de 30 
dies havien d'aportar un projecte d'estatuts pnncipalment fonamentat en una 
articulació que tingués obligadament en compte detenninats aspectes professio- 
nals (2). 

El 29 de novembre de 1933 era declarat vigent I'estatut del Col4egi de 
Farmaceutics de Catalunya, constituyt per XV capítols (3). 

Malgrat que, en línies generals, fa major pari dels farmakutics barcelonins 
esperaven ambcerta reserva la nova legislació catalana sanitaria que obligada- 
ment havia d'imprimir les caractenstiques al nou col.legi, un fet evident és que 
va existir un nucli de farmaceutics que, enfront de la irreversibilitat de la situa- 
cid, posa el mkim d'interks en estructurar el millor possible les normes que 

616 havien de regir el nou col4egi. Aquest grup, malgrat no estar totalmeut format - 
XXVI per individus massa identificats amb el nou sistema polític, es preocupa senosa- 

ment d'intentar millorar aspectes importants professionals i buscar una més gran 
unió i compenetració entre els farmackutics catalans, i és evident que la creació 
del Col4egi de Farmackutics de Catalunya, després d'un Uarg penode de deso- 
nentació, va fer concebre forca il.tusions i esperances a I'estament farmakutic 
barceloni i, per extensió, a tota la regió catalana, especialment desprds de la 
intemel.lació del dinutat socialista Comorera al Parlament de Catalunva durant 
la sessió del 21 de julio1 de 1933 i que, despres d'escoltada, pocs dubtes deixava 
als farmackutics i als laboratoris sobre la fo rp  de detenninades corrents políti- 
ques. Aquesta interpel4ació arribana a mans de tots els farmackutics catalans 
tramesa pel Sindicat de Farmakutics de Catalunya i no precisament pel Col.legi. 

1 - El 24 de maig de 1933, pcr decret de la Presidencia, per a la imptantaci6 de I 'Es ta~ t  es decreta el 
traspas de funcions i serveis de sanitat interior, el qual apanal R) preveia i'organitzaci6 i t e g b  de 
les orofessions sanithtes. L'aoartat UI. article 3,. eslablia I'existbncia d'un funcionan d'enllac entre 
la direcci6 General de ~anita¡ i els Sekeis Sanikris Aufhnoms. 
Traspassades a la Gcneraütat les atnbueions legislatives i exeeutives referents a la sanitat interior, en 
vinut de I'Estatut de Catalunya (art. S&, ap. 5; an, l l&,  ap. d. i a*. 13) passaven a la Generatitat els 
serveis sanitans encomanats a la Direeei6 General de Sanitat del ministeri de GovernacL. 

2 - a) el complimenl de les lleis argAniques de I'exeicici professional i oormes deontolb@ques; b) regir- 
Ice de titals i residencies; c) asseuorament dels tribunals de justicia; d) reladons amb organismes 
similars de la República i de I'ertranger, des d'un punt de vista professional i cientific; e) persecuci6 
de I'intrusisme; f) certifieats facfiltatius; g) arbitri dels pialeuiooals. 

3 - "Bul. 01. do la Gen. dcCat." l(1933) 668469 i697498, i 131 (1933) 1226. 
El regtament interior del col.legi fau aprovat pel wnseller de Sanilat Josep Dencas, pr ordre del 7 
de maig dc 1934: 
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Els diferents apartats del reglament interior del Col4egi Oficial de 
Farmadutics de Catalunya, si ens situem a l'kpoca, avui ens ofereixen la magní- 
fica perspectiva d'un fragment de legislació farmaciiutica wnscient i acurada i 
una apreciable visió de la problematica professional, tot i amb els defectes que 
s'hi pnguin trobar, superant arnpliament i generosa, tant en perspectiva com en 
qualitat, tot el que en aquest sentit es fana posteriorment a I'any 1933. Gran part 
de I'estructurat per a Catalunya pel que fa a organització farmackutica, en voler- 
hocopiar amb caracter general a tot Espanya a partir de gener de 1938, perb amb 
una impromta política totalment oposada a la de la Generaktat, bavia de resul- 
tar un fracis, ja que no es volia entendre el fet diferencial propi de la mentalitat, 
de la cultura i de la concepció de vida catalana, N uns conceptes que acceptaven 
bhicament I'existkncia de diferents camps d'interks que civititzadament bavien 
de conviure en qualsevol lloc habitat per homes de bona voluntat. 

El trasnlantament a tot Esnanva. el 12 de eener de 1938. d'una idea similar. . , .  " 
estructurai i múctificada, de l'aplicada a Catalunya amb el'~ol.legi Oficial de 
Farmackutics de Catalunya no fou ni més ni menys que un acte de control poli- 
tic que frustra tot el que de positiu aquella podia tenir. 

Un dels punts nons del reglament interior del Col.legi de Farmadutics de 
Catalunya fou el de la limitacid de farmacies, perb en no poder-se estructurar 
definitivament unes bases econbmiques d'amortització per manca de mitjans, a 617 
la llarga mostra que aquesta fou una de les faUades pnncipals que neutralitz?i els XXVI 
aspectes positius que es podien aportat des d'un punt de vista social i de millora- 
menta la farmacia, ja que després de la guerra deriva cap a una limitació basada 
en la distancia, i la limitació que es pretenia, inspirada en noble finalitat -deien-, 
al comencament produíun augment del nombre de farmicies. Alguns dels que es 
creien mes espavilats comenpren a buscar locals a disthncia, muntaren una 
farmacia amb findispensable i als 6 mesos venien els drets amb bons guanys (4), 
fins arribar a una especulació beneficiada per immobiliaries i individus sense 
massa escrúpols. 

La vida del Col.legi Oficial de Farmackutics de Catalunya, atks el procés de 
la guerra civil, dura aproximadament uns 3 anys i, amb I'excepció de la implan- 
tació de la limitació i dels peribdics contactes mantinguts entre les quatre pro- 
víncies catalanes, poc va poder assolir ja que la seva tasca es va veure extraor- 
diniriament frenada per la pugna mantinguda amb el Sindicat de Farmac&ntics 
de Catalunya a cansa de les farmicies woperatives impulsades per les peticions 
dels obrers, problema ja conegut, i també perquk el Col4egi va haver d'esquivar 
continuament el criteri que imperava en la ment d'algun conseller de la 
Generalitat que considerava com a única solució al problema del medicament la 
wl.lectivitzaci6 de les oficines de farmacia. 

4 - Gavaldi, R.. Breves memorias para discernir cuarenla años de vida farmadulica en el Colegio de 
Barcelona. desde el año 1920 al año 1960 (Barcelona, 1972) (mecanograt) 27 pp; 14 



El 21 de desembre del 1933 es constitúia a Barcelona la Delegació Comarca1 
de Barcelona, subjecta a les normes de l'estatut del 29 de novemhre del matek 
any. A aquesta sessió fundacional hi assistiren tan sols 62 col.legiats, sent Joan 
Morell el president de l'assemblea. Un dels prúners punts ahordats en aquesta 
assemblea, i que se supera favorablement, fou la conveniencia, o no, de la conti- 
nuació de I'antic Col4egi de Farmaceutics de Barcelona, o Col.legi Local, del 
qual ja hem tractat ampliament. 

&S tamhé en aquesta assemblea que s'aprecien certes actiiuds que ens mostren 
l'existencia d'un rece1 enfront la creació del nou col.legi, tot i que aquest venia a sig- 
nificar I ' ic i  d'un organisme amh noves possibiitats de constituir quelcom de whe- 
rent i que, de funcionar degudament -la hipbtesi era valida- podria esdevenir una 
apreciable forp dins la sanitat catalana, amb el conseqüent prestigi professional. 

Un farmadutic, Ainaud, considerava que l'acceptació del primer article de 
I'estatnt (5) era una ''eoomUtat'' i que, per tant, s'havia d'adoptar una actitud 
ohstnictiva. Un altre farmaceutic, Formiguera, que compartia aquesta opini6, 
afegia que s'havia de protestar energicament per la imposició i la dictadura que 
sobre ells s'exercia (6). 

Era cert que les normes per a la confecció de l'estatut del Col.legi Oficial de 
Farmac&ntics de Catalunya les havien donat els organismes de la Sanitat de la 

618 Generalitat, pero no era menys cert que a la petici6 del Govern catala perquk es - 
XXVI confeccionés un reglament co1,legial interior s'havia contestat seriosament amh 

la seva redacció, havent-hi intervingut farmaceutics de les quatre províncies cata- 
lanes. Sobre aquesta base, a la Generalitat s'havien redactat els estatnts defini- 
tius, la qual wsa, tot i que signifiqués la Ibgica intemenció de l'Administraci6 
catalana que va servir de base a les afirmacions d'Ainand i de Formiguera, aques- 
tes no tenien excessiva consistencia (7). 

No hi ha duhte que la Generalitat no podia desestimar les peticions de les 
cooperatives i, estant dins de la seva política reorganitzar la sanitat catalana i, per 
tant, la farmacia, resultava molt difícil compaginar aquelles peticions enfront I'e- 
xistencia d'un "status" professional farmaceutic tradicional en que el farmaceu- 
tic era el propietan de la farmacia i tenia un benefici sobre el preu del medica- 
ment, m$txii si tenim en compte que el clima existent entre els ohrers tampoc era 

5 . Art. Ir Es conslituek, amb carhcter oficial i obligatori, el Col4egi de Farmaceutics de Catalunya, al 
que hauran de penhnyer tots els tarmadutim que exerceixi~ la profasi6 en el temtori de la 
Catalunya Estricta. 

6 -  Afmacionr molt sorprenents que ens poden fer recardar que duran1 la Didadura de PNno de 
Rivera no consten en la documentaci6 consultada expressions s h i l a n  1 m4s sorprenent resulta 
encara,confinnant aquest ertrem, que a I'assemblea s'aftrm6sque si com a professionals sanitans no 
podien adoptar actituds de protesta, tamb6 esdeis ques'aeabava de sonir d'un Col.le~Oficia[, refe- 
h t - s e  al CoI4eei Ofieial de Farmadutia de la Pmvíncia de Baiceiona,que sezuint el cnteri del fac- " . . 
madutic Fomiguera va ser imposat com I'actual. no produint-se aleshores cap protesta. 

7 - Sobre aquests critens és importan1 veun: lordi, R., ACFO, un grupo. op.cit.; 6342 i 78; 3742 



Ramon Jordi i Gonzhlez 

propici a l'acceptació de camins diferents als que reivindicaven a travks de les 
seves cooperatives. 

No bem d'oblidar mai que si durant la segona part del segle XK es consti- 
tuien cooperatives i mútues de consum i de trebaii era perque les societats de 
resistencia estaven prohibides als obrers. Per aixb, tant al nostre país com en 
altres paisos europeus, aquelles associacions obreres foren la reaccib contra les 
condicions de treball imposades pel capitalisme sorgit de la revolució industrial. 
1 bona prova d'aixb 6s queja I'any 1870, en el I r  Congres Obrer de Barcelona, si 
els anarquistes s'interessaven per les cooperatives era per introduir en elles la 
seva propaganda (8),  la qual cosa no evitana que amb el temps la idea poguts 
evolucionar i seguir un cami independent i de gran tradició a Catalunya. 

A I'assemblea del 21 de desembre es parla de cooperativisme. Es va dir que 
era un producte del temps, que totbom el volia defensar i difondre i que, per tant, 
s'havien de conceda una serie de reformes com era el reconeixement de I'obliga- 
ció del sewei personal del farmadutic, creient que bavia quedat compensada la 
destmcció de I'esmentat principi, perquk per ak farmadutics tenia molta mes 
importancia que fos el farmadutic qui exercís, encara que la farmacia no fos seva, 
que no que la farmacia fos d'un farmadutic pero que hi exercís algú que no tin- 
guks títol. Alguns dels reunits tenien clar, pel que feia a I'intrusisme, que en ta rea- 
litat bavia kacassat el reconeixement del principi de la propietat de la farmacia (9). 619 

El veritable problema plantejat als farmadutics catalans era el derivat de la - 
política seguida per la Generalitat i que, evidentment, podia beneficiar als coo- XXVl 

perativistes obrers, perb en defensa dels seus interessos els farmadutics no 
podien, N volien, restar impassibles quan se'ls acostava seriosament una altera- 
ció de i"'statusn professional, tot i que amb el nou reglament el gran handicap 
que tenien els anteriors col4egis quedava superat per les caractenstiques d'a- 
quest, ja que posseia poders legislatius, executius i judicials que, sense ser 
suprems, com era Ibgic, significaven un avanq Uargament sospirat i, malgrat que 
el reglament presentava alguns punts que no agradaven masa als fannac&utics, 
era possible modificar-los per la via legal en un regim politic que bo permetia. 

Eleecions i estmchua de govern pera la fannicia catalana 
A final d'any ja s'bavien celebrat les eleccions per a la constitució de les res- 

pective~ delegacions comarcals que, reunides el 27 de desembre de 1933, deter- 
minaven com s'havia de constituir I'brgan col4egial suprem, o Consell General 
del Col.legi Oficial de Farmadutics de Catalunya (10). 

- 
8 - Perez Bar6, A,, Historia de la woperacidn catalana. (Barcelona, 1R4) 242 pp: 33. 
9 -  A.H.C.EB., Col.legi de Famac8utics de Calalunya. LIibre d'Acles. Assemblees Generals, 

21.12.1933116.10.193R. Deleeaci6 Barcelona: 5 i 6. ~ ~~-~~ 

I U .  tl 12 de gener dc 1934 es ¡era a Bdrwlana I'cmlini drlr voi, praedens de les ddrrinii delsga 
aun, p., 131 de designar els c3neü dc picr,dcni i rccrelan dcl ton,sll Gincral que quedana cons. 
ttlull rl26dc &n'r di. 1934. Aqucsl Canrcll tirnerslqucdlva.pcr 13 scia bdndl. furmli per una p r -  
manen1 i pel ple. La permanent estava formada pel president. el secreta" i un individu de cada dele- 
gaci6 penanyenl al Conrell i nomen81 per la respectiva juota per a cada reuni6. 



Col.legi de FarmacPutics de Catalunya 

Constitult ia I'oreanisme rector del Col4eei Oficial de Farmadutics de " 
Catalunya, una de les primeres providencies que s'adoptaven era continuar fins 
el mes d'octubre amb el mateix regim seguit fins aleshores entre els farmaceutics 
catalans i la "Unión ~armacéutica~acio~al",  mantenir la subscripció de la pnbli- 
cació de I'esmeutada U.F.N., "La voz de la Farmacia", i estudiar ak í  mateix les 
noves onentacions a seguir, mostrant-se aixi I'acusat sentiment autonomista que 
existia entre eis directius del coi.legi (11). 

Mats d'ahir, mal6 de sempre 
Els classics problemes s'havien de plantejar, perb a la llum de noves cir- 

cnmstancies politiques. A mitjan 1934, el 12 de juny, s'argumentava que la retri- 
bució del farmaceutic no es podia deixar a criteri de cadascú, ja que es conside- 
rava que la lliure concurrencia de preus no era res més que la ''guerra de tots con- 
tra tots" i que, per tant, s'havia de fer una regulació de nomes, assegurant el seu 
compliment, i assoSr normes reguladores de la part mercantil professional. 
L'expenencia bavia demostrat que les epoques de mks desenfrenada concurren- 
cia coincidien amb les epoques de major decadencia, aplanament i fins i tot 
embmtiment i paralització científica de la farmacia (12). Per tant, les tarifes que 
havien de regir calia que fossin suficients per cobnr les despeses i remunerar el 
treball, perb amb un marge prudencial d'elasticitat per a no rebassar un maxim 
just que descartés tota temenca de monopoli i de confabulació, i que fossin 
acceptades per les autontats púbiiques. Tambk es considerava que, d'acord amb 
el que preveia el regiament, s'havia d'establir un rkgim de favor en pro de les 
classes obreres agmpades en mutuafitats i cooperatives. 

Aquestes afirmacions no impedien, perb, que s'apuntés que a Catalunya les 
cooperatives sanitaries, més que a una finalitat social o a una necessitat real, 
obeien a finalitats politiques. 

Tanmateix, si bé els plantejaments que es feien els assistents a I'assemblea 
abundaven en els termes comuus que durant anys venieu portant la intranquil,litat 
als farmadutics, també, malgrat el desacord existent en I'activitat tradicional, 
aquests plantejaments, sense ser nous, venien a significar noves possibilitats per 
tractar amb el govem autbnom de la Generalitat i ambar a unes plataformes 
dialediques aptes per comencar una evolució de la qual s'estava molt necessitat. 
Aixb, en part, també es posa en evidencia en valorar el que venia a significar I'es- 
tabliment d'una limitació de les oficines de famicia. 

Perb, darrera d'aquestes consideracions s'amagaven moltes preocnpacions 
pel que s'apropava per al sector farmaceutic constituit per les famacies. En 

11 - En el lerreny ecoobmic, es dccidia que fuis que el wl.legi no tinguk bens propis, la Detegaci6 
Barmlona sutregu68 les seves despeses per a liquidar-ha el seu dia. Es nomenava tambe una ponbn- 
eia peque wnfeccionts el regamenf infem del wl.legi, inlerveoint-hi famradutia erercint dife- 
rents activitats professionals i dos represenfants de la Unió de Laboraloris. 
(vegen: A.H.C.F.B., Col.legi de Fama&utics de Calalunya. Llibre d'Actes. op.cit.; 31). 

12 - Id.; 31. 
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aqueils moments encara no s'havia ambat a uns contactes el suficientment cohe- 
rents entre farmhcies, majoristes i productors d'especialitats farmackutiques per 
adoptar una actitud que, d'acord amh les peticions de les cooperatives, pogués 
anar pel camí pretb perla Sanitat de la Generalitat i es wmprkn que els far- 
madutics mig veiessin el p e a  ja que de no afrontar-se la situació a través del 
Col.legi, amb tots els seus inconvenients, el sector més dkbii, que continuava sent 
la famkcia, podia portar la pitjor part econbmica en no ser aquesta i'autkntica 
font original del medicament, que ja s'havia desplacat cap els productors d'espe- 
cialitats. 

Per tal de situar-nos miilor, és convenient valorar el punt de vista dels pro- 
pietans de laboratons i productors d'especialitats farmackutiques quan es tracta- 
va col.lectivament dels descomptes a fer en henefici dels ohrers agrupats en coo- 
peratives. Aqnests deien que si els descomptes eren precisos pels necessitats, els 
fabncants estaven disposats a col.laborar en quants treballs fossin necessaris per 
beneficiar a tothom, perb que en les especialitats calia que es mantingués el preu 
perquk es tractava d'una qüestió de marca i per al seu sosteniment es podien 
invocar precedents juídics (13). la qual cosa volia di, amb molt fines paraules, 
que la reducció de preu a benefici de les cooperatives havia de recaure sobre un 
altre sector que no fos el productor. Aquesta bptica és la que s'aniria perpetuant 
total llarg dels anys, fins adquirir la suficient forqa en el nostre temps, durant el 621 
qual, davant de I'Administració pesaren m b  els productors de medicaments que XXW 
no pas els farmackutics en mancar aquests d'organismes professionals forts i 
decidits. 

D'altra banda, es respirava que no tots els components de les cooperatives 
eren realment obrers, existint una actitud clarament hostil a la ideologia de la 
Generalitat per part dels farmadutics i industrials que podien sentir la pressió 
d'intervencionismes. 

Es pot afirmar que pricticament la primera meitat de I'any 1934 va estar 
dedicada a l'organització i posada en marxa de I'brgan col4egial i a les gestions 
fetes prop dels farmadutics vhculats amb el medicament industrialitzat (14). 

També es prengueren altres mesures encaminades a l'ordenació de tarifes 
obligatbries, de tipus deontolbgic, sobre la constitució de I'Associació Catalana 
de Farmackutics Sanitans d'Assistkncia Pública, celebrant-se amb satisfacció l'a- 

- 
13 - Id.; 34. 
14 - A panir del 17 de julio1 de 1934s3enIrava de ple en els planlejaments for$als per les eoliisls m p e -  

ratives i muluaiistes, quan el Consell General aulorilmva al se" presiden1 i al seu secreta" perqu*, 
junlament i d'awrd amb el woxller d'Economia de la Generalitat, nomenes una ponencia perque 
el wI.legi paclés emb les esmenlades entilals la prestació deis serveis farmadiitics. 
(vegeu: Llibre d'Acfes Col4egi de Fannafeulics de Calalunya. Juntes de Govern. ConseU General, 
27.12.1933fi.7.1936: 24b ~- . , 
Subri aqunld quiiii6 rr wn1raiir.n les J~rcrcp3nrtr.r. dc mmcra malcada. lnlre el Cui Ir@ 8 cl 
Sindlcat de Farmadutia dc G1dun)a. w m  es pol viure en el wnerponenl capiiul El mcr d'apml 
el col le@ donara wmptc d'haver uinlraclal cl >ubmtnslrsmcnl de fonillrr I e,p.aalilaa far 
madutiques amb la soeielat Acfi6 Mutual #Obra d'Equilet Sacial. 
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plicació de sancions a aquek farmaceutics el comportament dels quals era poc 
digne i i'actitud adoptada contra el curanderisme (15). 

A final d'agost de 1934 la directiva del Consell demanava la col~laboració de 
tots els farmadutics, sent obligat, en relació a la campanya antiveneria endega- 
da per la Sanitat catalana, cursar el 15 de setembre les oportunes advertencies als 
farmaceutics perquk s'abstinguessin de recomanar medicaments o fer tracta- 
ments relacionats amb aquestes malalties i que tan sols facilitessin, quan la peti- 
ció fos verbal i concreta, medicaments autoritzats per la Direcció General de 
Sanitat (16). Amb akb de nou es posa en evidencia que I'intmsisme farmaceutic 
en relació amb els metges també era un altre factor a tenir en compte per valo- 
rar en la seva totalitat el panorama sanitari. 

La rebel.lió dels farma&ufies de Sants 
Tamb4 registrem per aquesta &paca la wnstitució a Sants d'una associació 

farmaceutica coneguda amb el nom d'A.C.E.0. (Associació Cultural de 
Farmactutics de i'Oest) i que, adoptant unes actituds similars a les adoptades pel 
Sindicat Farmaceutic de Catalunya, tindria un apreciable pes específic durant els 
seus primers temps, senínt-nos per comprendre que, en línies generals, t'esta- 
ment famaceutic catala ja veia amb suspicitcia les corrents polítiques que pres- 

622 sionaven sobre la farmacia i Les pressions econbmiques sobre el medicament. - 
X X V I  Cactitud d'A.C.EO., que obeia primordialment a la qüestió de Les farmicies 

cooperatives i a les compet&ncies o Uuites mantingudes al voltant dels prens deis 
medicaments, pressionava constantment al col,legi perque declinés els seus 
poders davant la Generalitat de Catalunya i assolis -així ho creien, equivocada- 
ment- una llibertat d'acció absoluta per lluitar contra les farmacies cooperatives 
per tots els mitjans. Al mateix temps, buscava quelcom similar a una alianca amb 
el Sindicat de Farmactutics de Catalunya i amb els farmadutics pertanyents a la 
C.R.LE (Comisión Reguladora de Intereses Farmacéuticos) (17). El Col.legi, tot 
i que comprenia molt bé que en aqueUs moments existien circumstincies i fets 
irreversibles, procurava per tots els mitjans legals la mixkna neutralització de les 
farmicies cooperatives, estant molt més adapta1 a les circumstancies que no pas 
els qui estaven radicafment en contra les corrents histbriques i socials que apun- 
taven ja, molt clarament, a la implantació d'una Asseguranca Obligatbna de 
Maialtia. 

i i  . Sobic dqu;,~ i.llimp~ublema,rlilrlrgai lle dslh Iunla. aGma\a que R ~ r x I ~ n a s r 3  un c m  Jc cur ln-  
J e i ~ , $ i i ~  pnmiirdlilmeni dios la ciarn mfdica en reidrió amb spolccarii. Oue e r i  un problzma q ~ c  
havia d'enfwar-se de cara, encara que passds el que digud el Quirot "cuidedo Sancho qoe topamos 

~ ~ 

con 1s Iglosis". 
(El mset l  havia crea1 les seccions: reoressi6 de i'intrusisme, orestaci6 de serveis. dwofotogia. hora- 
ñs. tarifes. disl"buci6 i amorlitzaci6 de famicies i coooerafives) 

16 - circular del Gnseil General del 29.8.3941 i circular del Cól.le$ Oftcial de Famadutics de 
Catalunya de 15.91941, 

17 - Sobre La C.R.I.E, vepeu: Jordi, R.. Fracaso dc uo frente. ap.cit.; 374.4. 





qüestió el Sindicat de Farmaceutics de Catalunya va actuar conjuntament amb el 
col.legi, aquel1 estava m& vinculat amb els farmadntics de Sants i, per tant, 
d'A.C.EO., que no pas amb el wl.legi, i'actitud del qual, molt més moderada i 
real, podia portar cap a una fase més favorable per tractar de la problematica del 
moment. A causa d'aquesta tensió, el president del Conseli General del Col4egi 
de Fama&utics de Catalunya afirmava que amb les gestions es passava un temps 
que els impacieuts aprofitaven per rebel4ar-se, i dins de Barcelona la rebel4ió 
havia pres un aire tan inusitat que, amb sentiment, es considerava incapacitat per 
romandre ni un moment més entre ells (21). 

El 13 de novembre, el mateix president deia que el president del Sindicat 
havia promes posar en coneixement del col.legi tots els sens propbsits i plans, a 
canvi d'una relació recíproca per par1 del col.Iegi. 1 si el col4egi havia complert 
escrupolosament el compromis, en canvi el sindicat n'havia prescindit, publicant 
un full ple d'inexactituds que, tendent a donar importancia al propi sindicat, 
rebaixava el prestigi del col4egi i produia una desorientació dins la classe que, de 
no posar-hi remei, degeneraría en divisions pertorbadores. 

Del 4 d'agost de 1933 al 6 d'oetubre de B34. Po& perdeu, fma&utirs guaoyen 
El 4 d'agost de 1933 ja hem vist que per solucionar momentkniament el con- 

624 flicte produit perla venda d'especialitats farmadutiques, per cedir als interessos 
m deis mutualistes, el Conseli de Sanitat i Assistkncia Social de la Generatitat havia 

disposat que únicament £os el col.legi el qui tingués autontzació per vendre els 
específics amb un 10 % de descompte. Vista la prolongada interinitat motivada 
pels inconvenieuts sorgits, s'autoritzava la venda d'especialitats per sota el preu 
marcat, fins que entrés en vigor la nova reglamentaciú de medicaments i espe- 
cialitats farmac&utiques que estava en període d'informació. 

Aprofitant la destitució del govem de la Generalitat, motivada perla suble- 
vació del 6 d'octubre de 1934 a Barcelona, s'aconseguia del sen president acci- 
dental, Francesc Jimknez Arenas, nomeuat per l'autontat govemativa militar, 

"Josep Mestre Puig". 
(vegeu: Butll. O t  de la Gen. de Cat." 264 (1934); 1661 i 109 i 127 (1936). 
L'aniele 45 del reeiameot del Col.ieni Oficial de FamacAutia de CaIaiuoya deia: 
"Pei lal de liroi(ar les M d e s  i &ür ef ofe de Uur diatnbndb n tat e¡ lederi de Calalunva, el 
Coi4e@ Iomuipri uo projerv bPsal ea: 
"el El en* de pobluió del l d c i p i  o apulupdonr de Municipk. 
"b) LAmndirions eniobmipo dolsdirow\ nud. do pohlarió i de les IarmAdos&blonor 
"c) Dislbxie~ i dies de romunirnrió. 
"Menhc no igmi apmvat el pmjlrte, no sd aaierhda l'obabeihus de cnp f a m h i a  en zona de 
poblarió que mmpreoguin meny de 35W bobitanls oi en W a e s ,  conpvldes pel -'m& ani, 
inle"or8 e 250 meha des d'an hi h.4 estabhrta m M c b  " 
"En el pmjme. a P m  pmpmPdor los Bprpr fflmbmiqw d'morlih&i de b fslmkior 00 m'hi 
ha@ arnb es& i, m b h ,  IR I11~~1i lab un d d r i  e iabl i~ne de ao>es". 

21 . A H C F D  . llthir: d'Acier Callrgi de F2mceuiia Je C~iaiunya oyril , 3 1  
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l'ordre del 24 d'octubre per la qual aquest establia novament la vigencia en el 
temtori cataii de I'article 45 i de la totalitat del reglament del col,legi. I era el 
mateix president qui el 14 de desembre de 1934 tornava a establir el pren únic de 
les especialitats atenent les peticions del col4egi i del sindicat. 

D'altra banda, I'estatut del col.legi havia influenciat en gran manera I'estatut 
orginic dels col4egis de farmackutics de la resta d'Espanya, demostrant-se, mal- 
grat i'actitud dels sindicaiistes, que I'aportaci6 dels directius col.legiats far- 
madntics catalans aplicada a un rkgim democriitic podia resultar bastant positi- 
va (22). 

El Smdicat no perdona 
Les tensions havien ambat a I'extrem de demanar el sindicat al Consell 

General del Col4egi que aquest revoqués un acord que havia pres el 21 de 
novembre de 1934 perquk el sindicat se separés del domicili social del col.legi, 
especialment perla tramesa de I'abans esmentada circular i, a més, que el consell 
comuniqués a les respectives delegacions comarcals que veuna amb satisfawió la 
creaci6 del sindicat i que, si fos precis per ambar a una concbrdia, que dimitissin 
el president i el secretan del consell i així mateix el president del sindicat (23). 

L'insult com a argnment i un esch talent politic 625 - 
El wnsell iniciava I'any 1935 prenent les oporlunes mesures per anar perfi- XXVI 

lant millor el funcionament i ordena46 del Col4egi de Catalunya, destacant-se 
I'inici d'un estudi per constituir un fons per a I'amortització de farmacies amb 
I'establiment d'un pressupost extraordinan, projecte que es podia considerar 
molt avancat si 6s que realment anava a I'establiment d'una millor funcionalitat 
de les farmhcies. Perb res d'aixb aconsegnia que els partidans del sindicat dismi- 
nuissin els seus atacs contra el col4egi. El mes de gener d'aquest any es registra 
un escrit de I'ex-president del dissolt Col4egi Oficial Provincial, Pia, dingint-se 
als farmac&utics, i, aprofitant el motiu de sol.licitar una assemblea per dirimir 
totes les qüestions en litigi, no deixava de ressaltar el penll que significava no 
reforcar el prestigi i autontat del sindicat, que el1 qualificava com a "plethric d'e- 
nergies sanes i santes". Afegia Pla que, de no reforcar-se aquest prestigi, als far- 
mackntics eis esperava el trist destí de veure's mediatitzats i anihilats per la "baba 
de los gusanos inmundos de la charca pestilente" (24). Pla, que havia oblidat el 
paper poc airós de la seva gestió al front del col.legi, no renunciava a emprar el 
seu pintoresc Ikxic que res tenia que envejar al que pocs anys després -1939- sena 
emprat a nivel1 nacional. Sens dubte, fou un aut&ntic precursor de la dialkctica 
feixista hisphnica en versi6 farmackutica. 

22 - Circular del Conseil General del 2011.1934. 
23 - Id. 
24 - Circular Unpresa del mes de gener de 1936. 
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Tot i que el cos col.legial catala no assolia un mínim de solidesa i cohesió, les 
actituds adoptades pel sindicat motivaven que el conseller de Sanitat donés a 
entendre als farmaceutics que el govern de Catalunya veuria amb molt bons uUs 
una reunió entre representants del col.legi, les seves delegacions, sindicat, 
Col.legi Local, montepius, Academia de Famhcia i Federació Farmaceutica, per 
tal de solucionar les diferencies existents entre el sindicat i el Col4egi de 
Catalunya. De la reunió que va tenir Uoc el 14 de maig tan sols en sortia un escrit, 
aprovat pels assistents, assenyalant el seu desig de veure complides totes les san- 
cions imposades segons les nomes estatutanes i reglamentanes a la regulació del 
preu de venda de les espeeialitats farmaceutiques, ja que, diverses vegades, san- 
cions imposades pel coldegi havien resultat inoperants i sobreseides a través de 
tramits legals. Akb  era motiu perque algun dels directius del sindicat mantingués 
el seu criteri sobre la ineficacia col.legial malgrat que, a benefici de la concbrdia 
desitjada per les autoritats governatives, el col4egi (25) havia dirigit un escrit a1 
Sindicat revocant I'acord del 21 de novembre que tant l'havia ofes, aprofitant 
com a motiu de tal revocació la reunió del dia 14 de maig que representava, si 
més no tebricament, una total unió dels farmaceutics catalans. 

Malgrat tot, les diferencies entre sindicat i coblegi assoliren ressonancia 
nacional quan un fama&utic barceloni, membre de la directiva del sindicat i 
delegat de la "Unión Farmacéutica Nacional", manifestava davant tots els 
col4egis espanyols reunits en la U.F.N. que el president del ConseU del Col.legi 
de Farmaceutics de Catalunya no representava res a Catalunya i que la delega- 
cid, amb independencia del propi consell, volia formar part de la U.F.N. en con- 
tra del sentit autonomista mostrat per la suprema directiva del wl.legi catala. 
Aquesta greu afimació motivava que el representant del col.legi de Pontevedra, 
en la U.F.N., demanés amplia informació per a tots els col4egiats espanyols (26), 
registrant-se, a més, un cert rece1 en algun col4egi no catala enfront deis far- 
maceutics catalans, tal com va succeir en el de Santander, la qual cosa realment 
mostra una pobra visió poiítica. 

Posiuous irreduetibks 
La lluita del sindicat contra el wl4egi ho era a tots nivells. A i b  es posava en 

evidencia a les assemblees de la Delegació Barcelonina. En I'assemblea del 26 de 
febrer de 1935 (27), després de guardar membria a Josep Fabregat, mort el dia 
25, membres del Sindicat acusaven a la junta directiva d'haver donat a coniiier 
el reglament molt tard i, encara, després de ser aprovat. Afirmaven també que 

25 - A.H.C.EB., Llibre d'Actes Caklegi de Farma&utics de Catalunya. ap.ci1.; 68. 
?b - Id.; 68-70. 
27 - A.K.C.F.B., Cal.legi de Famaceutia de Catalunya. Llibre d'Actes. op.cit.; 38. 
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tota i'autontat quedava en mans del consell que, bavent rebut la seva ra6 de ser 
de l'assemblea, resultava que aquesta estava en un pla inferior (28). 

La junta del Co1,legi de Farmadutics havia de fer front a diferents pressions 
que iimitaveu en gran part les seves possibilitats. Si per una banda havia d'a- 
guantar les escomeses del sindicat, també havia de fer front a la situació general 
plantejada per les farmicies de les cooperatives. També alguns famaceutics, que 
ja s'havien distingit per adoptar dures posicions a ¡'&poca del primer Sindicat 
Farmadutic barceloni, continuaven persistint en aquesta línia, complicant així 
les relacions intercol4egials (29). 

Si a aquest ambient hi sumem també l'actitud d'altres elements que, tot i que 
més moderats, no es mostraven satisfets amb alguns deis articles del reglament 
(32,46,47 i 49), és ficil wmprendre que la gesti6 de govem de la junta no £os 
massa reconfortant ja que, a més, oferia un clima que projectava a tota Espanya 
les diferencies existents entre el col4egi i el sindicat que feia témer als col.legis de 
farmadutics no catalans les possibles repercussions del cisma que consideraven 
existia a Catalunya. En realitat, tal cisma no era res més que una radicalització 
adoptada pel sindicat davant del mateix problema, actitud a vegades amb mati- 
sos pintorescs (30). 

En aquestes wndicions, la tasca de la junta de govem i del consell no era 627 
ficil. A mes, en un ambient on es debatien els interessos ewnbmics de tots i no - 
estant disposat el sindicat a afluixar davant les pressions per reduir els preus dels XXVI 

medicaments, tambd suraven aquelies actituds de millorarnent personal que frus- 
traven una possible entesa entre wl4egi i sindicat. Tampoc hem d'oblidar que la 
quasi totalitat dels farmadutics eren wnservadors i poc amics de modificacions, 
ja que, d'altra banda, les tendencies i cntens que existieu a la Generaütat sobre 
el medicament podien lesionar econbmicament, i de wnsideració, i no es podia 

28 - Evidentment, l'estmclura del Col.legi de Farmacbuties de Catalunya era autoñt&ña, perb parlia d'u- 
nes nomes donades en orinóoi oer la Consellena de Saniut i Assi&ncia Social. la oual cosa venia . . ,  
a iignifiwr la plasmacid Jel ccntiali,me barulani d3vant Ii, altrcr pru!#ncies wlalanes. rcmpri 
millar tolsrsi e n c a n  que no dis,imuhi que el qur. pagues wntr dc Madnd Vu ha dc pasar pcr a11 

prb, que si aquest autoritarisme I'havien adopta1 els propis famacbutics dins d'unes diremius ja 
donades, en res desdeia t u n a  idiosincrbia sempre tendent a un auto"1a"sme cal~legial. Aqnest 
autaritarisme cal entendre seria ben vist pcl '%onsejo" de Madrid pasleioment a I'any 1939. 

29 - Aells esculoava aue a l'asscmblea del dia26de febrer de 1935 asistirsin aeents de I'sutontnt eover- . . " - 
nativa. mr creure els d'aouest eruo m e  d i e n  ser maltractats de oaraula o d'obia. Tambe a oarlir . ~~~ . ~ ~ " ~ .  . ~~ ~~ ~~ ~ . 
dz 1958 $5 lrrqucnl ia pieihncrr d'agrnt, gavcrnailus u Ic\ ar\cmblrcr. 
i$cgeu A II C FB. Col Ir* ae F.irmd&~i!o dc Calalunja l.librr d'Acirr op.c.l.: 51) 

30- Amb motiu de la sol-lieilud @una assemblea per fannadutics pertanyeots a les Delcgacions 
Barcelona i Barcelonina, aquestsmenyalaven que, cas de noser ateses les kves peticions, l&al.lici- 
tud seria trastladada al conseller de Sanitat de la Geneialiut. Ouan el oresident de la Deleeaci6 " 
Barcelona matrava als wlicionarisia manca d'aleunsreauirits fomals a Is oetiei6. membresdel sin- . . 
Jacal forin el, qu,. en finalivai )'rniii~iista amh l'c,mcnlai prr,idenl. ~limsren que l r gu ina  rnirc 
zi rlndiial 1 r l  col Is# quedas drclau&r. n~l.lu3 aque,la b~stanl hirlnbnira sn unr momsnrr quc sl 
iul Icgi.juni ñmbrlrsrrrlandrli~,n\sllci d i  Slnilal deig.i\crn de ldC~nrr r l i ta .zr ta~en prujcdsnl 
les baies regulan1 la prestaci6 lamadulica als obren. 
(vegeu: A.H.C.EB., Ltibre d'Actes Col.legi de Farmaduties de Catalunya. op.eit.; 86). 
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esperar tampoc que els farmaceutics inclosos en la societat espanyola Eossin apbs- 
tols del medicament. 

Amb tants fronts a cobrir, la major part d'ells de seraguarda, és explicable 
que la junta de la Delegació Barcelona presentés la seva dimissió el 18 de juliol 
de 1935, considerant-se incapac d'unir els Earmaceutics barcelonins en un objec- 
tiu únic. 

Evideutment, en un temps de total transformació, amb una desarticulació 
d'objectius i en un clima social i polític ou el concepte clAssic de farmacia sofna 
fortes empentes, i sense haver-se pogut resoldre la incúna del propi país -no ens 
refenm únicament i exclusiva a Catalunya- ni i'intrusisme, ni I'accés a I'oficina de 
farmacia, i amb un apreciable bagatge picaresc, no podia iniciar-se cap empresa 
que necessités d'una confianp i d'un suport continuat, amb I'esperanca d'acon- 
seguir un mínim exit, si no s'abandonaveu previament moltes postures irreducti- 
bles classiques de I'estament, bmtalment individualista, i i'administració de 
I'Estat esnanvol no es decidís a actuar seriosament al servei dets ciutadans. 

És per aUrb que no resulta sorprenent que en uns moments en que I'estament 
farmaceutic catala podia tenir, i de Eet tenia, audiencia i porta oberta per tractar 
les seves qüestions amb el Govem de la Generalitat, no es pogués oferir una acti- 
tud congruent. Bastants aspiracions no ambaren a coagular, no per la política 
social i econbmica seguida per la Generalitat de Catalunya, sinó per I'actitud del 
propi estament farmaceutic amb les seves discbrdies, ja que, a la fi, davant el 
Govem de Catalunya si quelcom estava en litigi era qüestions de preu, perb no 
ho estava el farmadutic com a professional, la funció del qual era considerada 
com a necesskria i imprescindible per tal d'obtenir nns resultats satisfactoris a 
benefici de la sdut pública. 

Pot afirmar-se també que el Col4egi de Farmaceutics de Catalunya ja en el 
seu comenpment va tenir al seu servei alguns homes que van veure amb bastant 
realisme les possibilitats del sector professional farmadutic amb oficina de 
farmacia, perb, en trobar-se aquests enfront d'una mentalitat poc apta per accep- 
tar modificacions i dialogar seriosament per trobar els camins d'una pausada evo- 
lució que estava plantejada, s'invalidaren la major part deis seus intents. 

Un intent per tal de ressuscitar la dictadura col.legial 
La 'missió de la junta el 16 de juliol de 1935 va portar a I'enfrontament de 

dos candidatures. Una, amb Josep Pla al cap, I'ex-president del qual ja hem par- 
lat, amb el suport de1 gmp sindicalista. L'altra, amb Antoni Borrell al cap, amb 
el suport del grup col.legiai que fins aleshores havia govemat el Col4egi de 
Barcelona i el Consell General. Pero, malgrat tot, s'ha d'esmentar que les candi- 
datures en si no estaven Eomades per individus fidels a la f o r ~ a  ideolbgica d'una 
o d'altra facció famaceutica, sinó que ambdues comptaven amb individus més 
disposats a complir els buits d'una vocalia que no pas capavs de desenvolupar 
la part del programa que els corresponia, cas de sortir triomfants. El 20 de setem- 
bre de 1935, 176 farmadutics votaven per escollir la junta de govem de la 



Ramon Jordi i Gonzhlez 

Delegació Barcelona, sortint vencedora la candidatura presidida per Antoni 
Borrell Vigo. 

Després d'aquestes dates trobem un fet bastant signüicatiu: el nomenament 
d'un assessor farmackutic a la Consellena de Sanitat, procedent del Consell 
General del Col4egi de Farmaceutics de Catalunya, nomenament que va recau- 
re en Ramon Gavalda Ribas. Aixb ofena més grans possibilitats per a l'estament 
farmackutic catala i el seu posterior desenvolupament en el camp de la sanitat 
catalana ja que era la primera vegada que en un govem legal existia un assessor 
d'aquest tipus. El 13 de gener de 1936 aquest nomenament era reiterat (31). 

A comenqament del mes de novembre, no transcorreguts encara dos mesos 
des de la seva elecció, la nova junta de la Delegació Barcelona donava wmpte 
als seus col4egiats que novament estava en perill l'atíicle 45 del reglament i, al 
matek temps, els demanava que remetessin unes butlletes dirigides a la 
Consellena de Sanitat que, amb caracter plebiscitari, demanessin la col~laboració 
del conseller de Sanitat en la defensa de la limitacid de farmacies. 

La situació que es vivia entre els farmackutics catalans era motiu d'interes 
per als farmackutics de les altres regions espanyoles i els condicionaments polí- 
tics derivats de l'autonomia catalana tenien la seva repercussid, la qual cosa es 
posa en evidencia quan en la XXXIII assemblea de la "Unión Farmacéutica 
Nacional", celebrada a Madrid del 14 al 20 d'octnbre, havia de discutir-se l'en- 629 
trada o no del Col.legi de Farmac&utics de Catalunya a la U.F.N. (32). xx !Jl 

A final de I'any 1935, epoca en que havien de ser renovats drrecs en el 
Consell del Col.legi de Catalunya, l'esgotament d'alguns dels seus directius, con- 
seqükncia d'un constant estira i afluixa, queda pales quan el seu president, 
Morell, manifestava que els companys només els plantejaven conflictes i els 
adrecaven censures. Perb. la necessitat de moure's adeouadament en el terrenv 
poütic envers la defensa dels interessos professionals, portava que el mes de marq 
de 1936 es discutís en el consell la conveniencia de que fossin persones de taranna 
esquerra moderat i de prestigi professional les qui acceptesiin chrrecs directius 
en el consell, tot i que tambl: es valorava la tendencia dels qui consideraven que 
el panorama polític del país podia canviar cap a la dreta. 

Elegit Lluís Companys president del Parlament de Catalunya, nomenat Pere 
Mestres Albert conseller &Obres Públiques i Assistencia Social i Sanitaria, i 
Josep Mestre i Puig director general de Sanitat de Catalunya, el dia 17 de marc 
apareixia en el Butlletí Oficial de la Generalitat una ordre exceptuant novament 
les cooperatives de les limitacions de I'article 45 del reglament interior del 
col4egi, la qual cosa donava lloc a que, malgrat haver dimitit, el 18 de mar$ 
Morell i Gavaldi elevessin recurs al wnseUer de Sanitat, amb l'esperanca que 

31 - Bertran GUcll. E. Eb serveis de Sanitat i Assistbncia Social de Catalunya. (Barcelona. 1936) 309 pp; 
141-142. 

32 - A.H.C.F.B., Ltibre d'Actes Col.legi de Farma&uticr de Catalunya. op.ci1.; 94. 
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l'article 45 fos mantingut amb tot el seu vigor, tal i com ho havia fet el 24 d'octu- 
bre de 1934 Jiménez Arenas, dissolta la Generatitat a conseqü&ncia deis fets del 
6 d'octubre. 

D'altra banda, en el propi consell s'acusava la disconformitat del representant 
de Lleida, el qual a b a v a  que el president del consell no havia de ser un fa- 
madutic barceloni ja que la classe farmadutica de Barcelona tenia una especial 
textura per matar els seus propis 611s i per pensar d'una manera separatista (33). 

Aquesta disconformitat coincidia amb la dimissió de MoreU i de Gavalda, 
malgrat que anteriorment havien estat reelegits. Gavalda també dimitia del seu 
drrec d'assessor de la Generalitat, que era annex a la secretaria del conseU del 
Col.1egi de Farmac&utics de Cataiunya, iniciant-se un procés de desarticulació 
entre els qui havien portat el pes de la reestructuració farmadutica que havia tin- 
gut Uoc a Catalunya, desarticulació que no podem considerar aliena al resultat de 
les eleccions de febrer de 1936, en les quals havia ven~ut el Front Popular (34). 

El mes d'abril de 1936 el co1,legi havia aprovat el sistema de toms per al des- 
cans dominical confeccionat pel jurat mixt de farmacies. D'aitra banda, pendent 
la qüestió de I'ingrés del Col4egi de Farmaceutia de Cataiunya a la "Unión 
Farmacéutica Nacional", la nova junta de la Delegació Barcelona es dirigia a la 
U.EN. dient-li que tractava al Col.legi de Catalunya en termes que ofenien la 

630 seva seriositat i prestigi, i donava una impressió alarmant del tot injustificada. 
XXVI El 30 de juny de 1936,15 dies abans de comengar la guerra civil, quedava 

constituida la junta de govem de la Delegació Barcelona. 

La guerra civü mata el CoI.legi 
Aquesta junta, que dirigia una salutació als f m a d u t i c s  barcelonins el dia 4 

de juliol del 1936, no era una junta que es pogués titllar de "forta". Més aviat de 
carhcter voluntariós, heretava una tasca difícil. Quin hagués estat el resultat d'ha- 
ver pogut prolongar el seu manament durant el temps estatutan? És impossible 
endevinar-ho. P o a  dies després, el 18 de juliol, s'obriria un nou període per al 
país amb l'esclat de la guerra civil. 

Després de finalitzada la guerra, res del que s'havia avancat amb la promul- 
gació de I'Estatut de Catalunya restana en peu. L'oficina de farmacia píibtica 
continuaria sotrnesa als corrents polítics del país sense que cap d'eils conduís a 
una seriosa reforma de la farmacia (35). 

33 - Id.; 117. 
34 - Acnteñ deis dimissionaris, lasevau>l.laboraci6 ambel govern era pr&clicament impossible pels seus 

sentimenis oDosais s la ideolaria ffrontoorrulista. Per tant. es donava Das a noves eieccions ver als . . 
cansa de presiden! 4 srrrcmn de1 ~ o n ~ l l .  fmslr~nl mi tolalmenl I T I  especanu.< dipuriladr\ eii el 
nomcnamzni de Fclip Benrln 4 Gucll. w a  . wnirllcr de Sanils!. I dc FPlu Exales. pera presiden1 
de la Generalitat, el mes de gener de 1936. 

35 - Sobre aquest tema vegeu: Jordi, R., Porque acordó el Colegio de Barcelona retener el pago de las 
cuotas al Consejo General de Fm~adutieos.  "ACOFAR XVI(1471) 136.9:11. 
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Quan a Cataluuya, igual que en altres parts #Espanya, es va fer sentir tota la 
f o r ~ a  del vencedor, no 6s necessan explicar que els farmadutics catalans, tot i 
sent en la seva major pan euemics dels plantejaments que en principi intentava 
donar a la sanitat del país el govem de la Generalitat, havent-n'hi amb un sentit 
marcadament addicte a la dreta tradicional espanyola i d'altres fidels a la monar- 
quia, ni els uns ni els altres ni els de mes eulla, pel sol fet d'haver nascut a 
Catalunya, tampoc pogueren Iliurar-se de ser considerats com a ciutadans d'una 
estranya categona humana que calia tractar amb el m b  dur rigor. 

Malgrat tot, 36 anys despr6s -i aquíes demostra el gran frachs del reg'im polí- 
tic implantat desprks de l'any 1936 a Espanya- quan el poder omnimode del cap 
de l'Estat sucumbina als imperatius inexorables de la naturalesa i afloraria una 
altra vegada a la superficie I'espent catala, novament i com a conseqüencia d'a- 
quest sentir col.lectiu, i en un ambient molt menys propici que el que es respira- 
va L'any 1931 amb la proclamació de la República, la tasca realitzada pels polítics 
de la Generalitat després de I'any 1934, i que enbniament es va creure definiti- 
vament sotenada, continuava inspirant el desig que a Catalunya la sauitat asso- 
lis una coherencia que no ii havien deixat assolir. 

En l'imbit farmadutic, sota aquestes circumstincies, el dia 13 de febrer de 
1985 es mantenien les primeres reunions per assolir una estructura dels wl.legis 
de farmaceutics de Catalunya de caracter global. Així, el 25 d'ahril de 1985 es 
produia la Resolució de la Consellena de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
sobre la constitució legal del Consell de Co1,legis Farmadutics de Catalunya, 
publicaut-se la resolució en el Dian Oficial de la Generalitat el 14 de juny. En 
data 20 de uovembre de 1990 es modificaven els estatuts de l'esmentat Conselt, 
modiicacions que es publicaren en el Diari Oficial de la Generalitat el 26 de 
novembre. 

Tot i així existia una diferencia important entre el Coi.iegi de Farmadutics 
de Catalunya anterior a l'any 1939 i el Consell de Col.legis Farmaceutics de 
Catalunya. El primer estava constituit per 5 Delegacions: Barcelona, 
Barcelonina, Gironina, Lleidatana i Tarragonina. El segon reuneix els 4 col.legis 
oficials de farmadutics de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, conservant, 
perb, cadascun d'eils una independencia que no tingueren aquelles Delegacions. 
De tota manera, el centralisme barceloni segueix estant present en l'estructura 
wl.Iegial farmadutica catalana. 
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L a creació I'any 1919 del Sindicat de Farmadutics de Barcelona va obeir a 
finteres d'aconseguir una forqa coercitiva que els c01,legis de fama&u- 

t i a  no havien arribat a obtenir de les autoritats governatives del país, havent ja 
visten el mesponent  capítol comes desenvolupk aquel1 moviment sindicalista 
barceloní i quina va ser la seva repercussió a tota Espanya. 

Haurien de passar bastants anys perqut? novament apareix6s a Catalunya un 
moviment farmadutic de caracter sindicalista, i podem comprovar com aquest 
nou moviment sorgit I'any 1932 venia a constituir més que res una actitud de 
ferma resisthcia contra les modificacions que els canvis polítics havien portat 
amb I'adveniment de la República de l'any 1931 afectant la farmacia. 

Ja hem vist en el capítol corresponent al Col.legi Oficial de la Províacia de 
Barcelona com durant els seus darrers temps alguns farmackutia jugaren un 
paper important que conduiria a la constitució del Col4egi Oficial de 
Famac&utics de Catalunya, segons el propbsit del govern de la Generalitat en els 
seus desigs de modificar les estructures sanitaries a tenor dels poders obtinguts 
del govern de la República. 

Cnnstitueió del Sindieat de Famacbutics de Catalunya 
El 18 de maig de 1932 s'havia nomenat una comissió per constituir el Sindicat 

de Fama&utics de Catalunya (1). D'altra banda, és important ressaltar que, 635 
amh motiu de I'augment d'associats del sindicat, els Col.legis Oficials de  Girona E 
i de Lleida havien awrdat que, mentre subsistissin els wl.legh, una part de les 
quotes que pagaven els col.legiats, fa principal, ingresds a la caixa del sindicat. 
Aiib ens palesa la importancia que donaven al sindicat els col.legis provincials 
catalans quan part dels seus ingressos servien per finanpr les seves activitats, no 
deixant de ser el finanqament d'una organització de resistencia (2). 

Pel mes de febrer el sindicat havia convocat a alguns productors d'específics, 
magatzemistes i als dos co1.legis (3) per tal de tractar la possibilitat de posar-se 
d'acord en els preus de venda dels específics i d'establir connexió amb la C.R.I.F. 
Durant el mes de marq els sindicalistes s'havien preocupat de constituir una 
comissió permanent per tal que, junt amb membres de la junta directiva, tractes- 
sin amb els comisionats de la sanitat de la Generalitat. També havien fet algunes 
gestions encaminades a complir la nova llei d'accidentats del treball, que havia 

- 
1 - El dia 12 d'octubre aouesta camissi6 dirieia una circular als farmadutics ealalaos donant comole 

que rnftunl 13 nc:e(,>~dt dc l a  c l ~ r ~ r  larmireui~r~ d obtenir du1unl.t i forqd. rii luimai&uiic5 rru- 
nil. en rl Collebl O f i c ~ ~ l  h a i r n  acordzl cl nnminamcnl 4; la iomlui6 quz 3 lvi\ e i  Jiripia. Juni 3 

aquesla circular s'enviava un projecfe d'estatuu, una adhesi6 al Sindical, per omplir, i una canva 
eatbria per a t'assemblea que s'hauia de celebrar el dia 25 d'octubre cn e$ locais del col.legi. cmer 
de Roger de Llúna, núm. 48. 

2 . A comenpmcnt de maig existien dificultats per aaomenar les juntes comarcak de Girona. Lleida i 
Tarraeona. A Barcelona. oerb. tenien lloc les eleecions oec desienar els 23 deleeau barcelonins oer 



Sindiwrt de Farmackuticr de Catalunya El segon sindicalisme farmacPutic 

de cristal~litzar en la proposta ais sindicats de suscnure una pblissa cot4ectiva 
amb la "Uni6n y el Fénix Español" o bé amb la "Mutua General de Accidentes". 

Vmeulacions del Smdicat de Farmac&utics de Catalunya amb la C.R.1.E 
Creix el rnaiesím 

Entre el Sindicat de Fannaciutics de Catalunya en la seva primera fase des 
de la seva fundació i la C.R.1.E existia una vinculació que moltes vegades condi- 
cionava les actituds que en determinat sentit podia prendre el sindicat. 1 és evi- 
dent que la relació existia ja que a cada reunió del sindicat tes activitats de la 
C.R.1.E mereixien una detallada exposició (4). 

El mes d'agost de 1933, quan la notícia que el conseller de la Generalitat de 
Catalunya, Dencas, afinnava que un dels objectius de la seva política era derogar 
la reial ordre del 21 d'abril de 1928, que imposava la venda d'especialitats far- 
mac&utiques a preus marcats, I'establiment d'un r&gim d'excepció per als socis de 
les cooperatives obreres i mutualitats per obtenir descomptes no inferior5 al 20 
% en la venda de medicaments i també I'establiment de farmacies cooperatives, 
I'enrenou enregistrat entre els farmackutics catalans assoliria el seu m& alt nivel1 
en el Sindicat. Els seus directius planejaren reunions &urgencia i acordaren 
remetre a tots els farmadutics catalans el text de la interpel4ació que, fustigant 

,536 a farmaciutics i productors d'especialitats, bavia fet el diputat socialista 

XXVII 
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Comorera el dia 21 de julio1 en el Parlament de Catalunya (5). 
Aquesta actitud poiítica galvanitzaria a determinats sectors de I'estament far- 

madutic catala aconseguint-se el clima propici per desencadenar ek  incidents 
que el 2 d'octubre de 1933 provocaren la dimissió de la junta del Coklegi Oficial 
de Farmackutics de la Provincia, fundat L'any 1898, i antecesor del que sena 
Col4egi Oficial de Fannadutics de Catalunya. A ctiteri deis farmaceutics direc- 
tius del sindicat, la caiguda d'aquella junta i el vot de censura que aquella vega- 
da es feia contra el president del Col.legi Provincial, Fabregat, es justifica dient 
que aquel1 havia actual contradient les orientacions dels assumptes farmackutics, 
orientacions trapdes pel sindicat i reconegudes justes i encertades perla majo- 
na dels apotecaris (6). 

La C.R.1.E i escjlndol al Parlament catala pmvaeat pe1 diputat Comorem 
Quasi un any després de la creació del Sindicat, el 28 de novembre, se cele- 

brava la primera assemblea general i el president exposava que per tal de donar 
suport al sindicat s'havia creat la C.R.1.E i també per aconseguir la unió de tots 
els farmadutics. Afegia que si aquesta unió no s'havia assolit era perquk els mer- 

4 - El dia 7 de juny es traelava de la creacid de la C.R.I.F nacional i es deia que les altres associacions 
C.R.I.F. existen& fossin delegacions @aquella. 

5 - Els dos primen punts expremats wrresponien a I'acord pres en el CongrCs Exeaordinari 
d'UnScaci6 Socialista. El tercer punt amrdat va ser que mentre no s'anul,l& la reial ordre del 21 
d'abrii de 1928 els farmadutics no poguessin vendre medicaments a preu m& al1 del fuat. 

6 - A.H.C.F.B., Ltibre d'Actes de les Sessions de la Junta Dirediva del Sindical de FamacAutics de 
Calalunya, 25.10.1932B.10.1938; 38. 
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cantilistes s'oposaren a unir-se amb els qui "es comportaven de manera culta i 
eientifiea", la qual cosa porta a una Uuita entre els farmaceutics d'oficina i alguns 
productors d'específics i farmkcies a les que no interessava cap acord (7). 

Certament, els iinims estaven bastant exaltats i entre els farmadutics es con- 
siderava que les actituds dels qui, prometent avantatges als obrers, impulsaven 
una política que avivava les rancúnies d'una lluita que no trigaria massa en mos- 
trar un desgraciat i sanguinolent resultat, eren un fet. Perb, més important era 
que, al marge de la lluita econbmica plantejada, el que estava al fons del debat 
era la funció del farmaceutic en un pensament politic que considerava l'expedi- 
ció tradicional de medicaments com una simple activitat lucrativa i d'esclis con- 
tingut. Aceptada, per tant, I'existencia d'aquest criteri, solament es podien tro- 
bar camins més racionals endegant farmiicies cooperatives obreres en impor- 
tants nuclis de pobiació, veritable terror dels farmac&utics establerts. Si les auto- 
ritats i les associacions obreres podien veure -i de fet hi havia motiu per a veure- 
ho- un funcionament mercantilista d'un apreciable sector que intemenia en la 
distribució de medicaments -i poc podien refutar-se les asseveracions de 
Comorera en el Parlament- no podien tampoc els obrers comprendre seriosa- 
ment la problematica del medicament que en passar per les oficines de farmacia 
necessitava de quelcom m6s que de I'establiment d'unes farmacies cooperatives 637 
i unes acusacions a nivel1 de Parlament. El que mancava era una consci&ncia - 
autenticament cívica. 1 aquesta manca no era una exclussiva dels sectors relacio- XXVfI 

nats amb el medicament ni amb els obrers sinó que comprenia amplis sectors de 
la societat espanyola. 

El que s'estava produint ens pot explicar perqui? el moviment sindicalista 
registrat a la farmacia catalana durant aquests anys compta amb un elevat nom- 
bre d'adeptes entre els qui sempre estaven a punt d'apuntar-se quan aparekia un 
moviment desitjós de mantenir les estructures farmaceutiques immobilitzades i 
prescindir de quaisevol ideologia o sistema encamina< a evolucionar amb les 
exigencies socials dels temps. 

No obstant akb, podem admetre que l'actuació dels directius del Sindicat de 
Farmaceutics de Catalunya, tot i sent els defensors d'interessos econbmics molt 
concrets, actuaren de manera molt diferent a la dels sindicalistes fannac&utics de 
l'any 1919. 

7 - No deha de resultar significatiu que en aquesta mateha assembiea es traet6s de la conveniencia de 
donar forca a la C.R.I.F. Aixb ia ens mostra oue I'enóontament del sindical contra els oui es valien 
de miipn, :i.rramcnt rompctitiu i r "  una rr.slitat A q u i ~ i  iraA 5'alribu.a a qu? La lluiia pniiritru. 
dr ~onirz  una famfiria. 1.i i.mnAnr 1 s Cri.3. ha$iu c~iilt inulil p qdc el> rsu, prs,liietari, r'haiicn 
rrroll~r amb Ir., c.inent, piililtgar local, fin\ arnhar 1 IJ 1nirrvenct6 del diputll Comorcra i n  r l  
Parlament CalalB. el qual "en la seva interpelad6 s'bavia eq-t de manorn gressois i imullant 
-m oai s'bavia MI" en contta dels fama&uties, havent-ho reconegut aixi el propi conseller de 
Sanitat. Denchs. 
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Letargia 
Pel gener de 1934, per propia iniciativa dels seus directius, se suspenia I'ac- 

tuació del sindicat h s  que el Col,tegi de Farmadutics de Catalunya estigués ja 
definitivament constituit i funcionant nonnalment. Aquest fet era en part com- 
prensiu ja que si interessos comuns eren defensats d'una banda pel co14egi i 
d'una altra pel sindicat i per la C.R.LE ni els uns ni els altres eren compatibles 
amb la concepció de la farmacia que surava en I'ambient. És lbgic que el sindicat 
estigués a l'expectativa per tal de veure quina seria i'actitud del futur Col.legi de 
Fannadutics de Catalunya. El que no acceptava, perb, el sindicat era que 
enfront d'una ideologia liberal incompatible amb les cooperatives obreres i 
aiguns sectors del govern de la Generaiítat de Catalunya, el sector ideolbgic 
moderat el representés el col4egi i el sector menys moderat, ambant a la defen- 
sa d'iguals interessos ''m extremis", el representés el sindicat, paradoxaiment, 
donant lloc molt aviat a un dur enfrontament entre aquestes associacions profes- 
sionals que, tot i sent ambdues oposades als esquemes econbmics socialistes apli- 
cats molt parcialment a la farmacia, frustraria qualsevol possibilitat d'evolucio- 
nar moderadament i racional. El resultat de la guerra civil advers a la República, 
que eswmbrana radicalment totes les organitzacions obreres i als seus directius, 
impossibilitii no tan sols que el procés que s'iniciava a Catalunya arribés a asso- 

638 lir una cobesió com la que es podia haver assolit, sinó que, entronitzant una clara 
XXVlI política favorable als vencedors i als seus partidaris, va sentar unes bases insufi- 

cients per aconseguir, junt amb el benestar econbmic dels fannadutics, el seu 
equivalen1 de funció que justifiqués els privilegis que també els havia concedit el 
Govern de la Generalitat, apuntant, perb, a un canvi raonadament progressiu en 
I'activitat professional farmackutica. 

Ambat el mes de maig, el sindicat felicitaria oficialment la junta del Col.iegi 
de Farmadutics de Catalunya i quan el mes de juny de 1934 la seva activitat es 
reprenia, el seu president donava compte que el sindicat no havia celebrat cap 
reunió perquk, d'haver-se fet, haguera pogut semblar que s'entorpien les gestions 
que pel bé de la col~lectivitat fannadutica estaven complint el president i el 
secretari del Col.legi Únic de Catalunya. Perla seva part, el secretari del Sindicat 
manifestava que si bé era cert que el nou co1,legi tenia un reglament que li dona- 
va suficient forca per vetiiar perla classe farmadutica, el sindicat devia conti- 
nuar en una "esfera de reserva" (8). 

Pocs dies després es pot veure que quelcom havia passat. El 28 de juny era 
dirigida una circular als farmackutics sindicats convocant-los a una junta extra- 
ordinaria en el local del Sindicat -Llúria, 48, pral.. a la qual ordre del dia hi figu- 
rava la d i i ss ió  de la duectiva del sindicat. 



Rarnon Jordi i González 

Final de la C.R.I.F. barcelnnina 
La dimissió de la directiva del sindicat tenia la seva explicació. Els conflictes 

creats a tot Catalunya perla C.R.1.E amb la seva actitud reivindicativa donaren 
lloc a que els directius del sindicat fossin cndats a una reunió a la Generalitat de 
Catalunya. En aquesta reunió, el president del Col,legi de Farmaceutics de 
Catalunya i el seu secretari demanaren, i awnseguiren, la dissolució de la 
C.R.LE., dissolució que, juut amb la cessació dels del sindicat, ens fa comprendre 
que a la reunió mantinguda a la Generalitat va haver-hi un compromis de caric- 
ter oficial en benefici del col4egi (9). 

A la mateka circular abans esmentada, enviada el dia 28 de juny, s'indicava 
que el Sindicat de Farmadutiw de Catalunya era una entitat de caire completa- 
ment lliure i, per tant, cadascun dels qui rebien la circular calia que contestés la 
seva nova decisió de continuar o no formant part del mateíx. A aquesta circular, 
segons prbpies paraules del secretari del sindicat, contestaren pow farmadutics 
donant-se de baixa. No obstant akb, tot i que es va afirmar que a I'assemblea del 
dia 10 de juliol van anar-hi molts farmackutics (10) i s'hi va reconsiderar la para- 
lització sindical i s'estudii el seu rellanqament, a mitjan de 1934 es tenia la 
impressió, bastant generalitzada, que el sindicat no existia, havent-se trobat amb 
moltes dificultats per trobar possibles nons candidats als llocs de govern. El 7 d'a- 639 
gost aixb es solucionava de moment amb la constitució d'un comite executiu, - 
integrat per dos farmact?utics de cada provincia catalana, més dos de pertanyents XXVIl 

a Barcelona ciutat, la qual cosa, malgrat el seu antirreglamentarisme, pretenia 
salvar el sot que s'bavia produit. 

Nnva junta sindical 
El mes d'agost continuava la diíicultat per trobar individus per formar pan 

d'una nova junta per al sindicat, ja que la junta dimitida, en compliment de I'a- 
cord pres a I'assemblea del 10 de juliol, era la que havia de nomenar-los. El 30 
d'agost de 1934 ja consta, pera, que la junta del sindicat quedava interinament 
formada (11) i a comenqament de setembre el nou president es dirigia als asso- 
ciats al sindicat convocant-los a una assemblea a la Sala Mozart el dia 18, assem- 
blea l'objectiu de la qual era comunicar que els seus anteriors directius havieu 
dimitit de bon grat, paralitzar la vidadel sindicat,vist I'esdndol que les seves vin- 
culacions amb la C.R.1.E havien provocat al Parlament de Catalunya, i rellenqar- 
lo de nou. 

- 
9 - De totes maneres, els camins se separaren ates que el 25 d'abtil de 1934 es presentaven a Madrid els 

esiatuls de C.R.I.E, que es domiciliava al carrer Alcala, núm. 47. 
10 - Al marge de I'acte no hi figura relació d'assistents. 
11 - Vegeu també el paper jugat per A.C.EO. en: Jordi, R.. ACFO, un grupa de presibn. op.cit. 



Sindicar de Farmac&utics de Calalunya El segon sindicalisme f u m a ~ u ~ i c  

Un moviment eoonfinat 
En un moment polític que acceptava que les farmacies cooperatives i les 

mutualitats venguessin amb preus rebaixats sense liitació, enfront la pkrdua de 
I'empenta inicial sindicalista farmackutica i els pocs resultats practics que s'espe- 
raven del col.legi, no 6s d'estranyar que d'aquella assemblea en sorgís un movi- 
ment nomenat "Pro redressament de la Farmacia Catalana" que es plasmaria en 
on manifest aprovat en aquesta mateixa assemblea (12). 

És el mateix president qui, per tal de tranquilitzar els assistents a I'assemblea, 
que s'havien espantat que en el manifest es parl6s de socialització, deia que si 
s'havia emprat aquesta paraula havia estat per posar en un dilema al Govern que 
no podia destruir la farmacia catalana pero si orientar-la respectant els drets dels 
títols universitans. 

Comes deseovolup~ el manifest? 
No podem deixar de rewnkixer que la idea, encara que plena de dificultats, 

plantejava unes hipbtesis totalment impracticables en un tipus de societat on tan 
501s 300 farma&utics del grup farma&utic catala, consemador i inamovible, 
donaven suport al manifest aprovat a I'assemblea a la que hi assistiren 83 far- 
mackutics. Si a tot aixb hem de afegir-hi que cap d e l ~  farmackutics agrupats al sin- 

640 dicat o al wl.legi era felic respirant aires de socialització, que podien limitar la 
XXVII seva propietat de la farmacia, aquest manifest no t6 més categoria, segons nosal- 

tres, que la de document histbnc i veritable cortina de fum per tal d'afrontar, 
sense massa preocupacions renovadores, les pretensions dels directius d ' a p p a -  
cions obreres que havien adoptat una actitud concreta enfront del problema del 
medicament. 

Un programa i el fantasma de la sociaützació 
Des d'un punt de vista que valorava amb escassa exigc?ncia i rigor cntic I'as- 

pecte professioual, el mercantil i el social (13), el manifest considerava que 
davaot la legislació del moment poiític que travessava Catalunya, la farmacia 
catalana no podia subsistir molt temps; que I'absorció total d'aquesta per tnists o 

rrer, mal lrapts, que sempre eren ets mateVios i constiluicn eis l ioo m n s  que sonien a ¡a super- 
fíeie en les situacionr professianais incbrnade$ i la qual preponderhncia, m6sgrao o mes petita, esta- 
Ya en fundó de les correno politiques i adminitrelives que en un momeni determina1 podieo pro- 
vacar als famiacbutia. 

eeonbmica del farmaekuticen relacióalsaltres eantribuenu (droguen, herbola~s,periumistei,etc.).- 
Aspecte sucial: Concepte d'obreiisme i proletariat. L'apotecari 6s un obrer iotel~leetual mndemnat, 
oer oodei atendre les seves neeessitats. a sotmelrehals inconvenients i deoeses inherents al rEeim 
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grans empreses disfressades de cooperatives sanitaries farmaceutiques seria un 
Eet i que aixb representava la mort de la farmacia i la nüna moral i material dels 
farmadutics, dependents i estudiants de farmacia. 

El Smdicat rendeix comptes 
A partir del mes d'octubre de 1934 el sindicat enfocava de manera mes orga- 

nitzada la informació i I'opinió deis seus associats mitjancant un "Full 
d'lnformaci6". En aquesta publicació es donava compte d'una serie de gestions 
fetes en relació a les farmacies cooperatives i mutualistes de prbxima obertura, 
de la derogaci6 de i'ordre del 17 de setembre de 1934, aconseguida després dels 
fets del 6 d'octubre a Catalunya -deis que ja bem parlat en el capitol correspo- 
nent al Col.legi de Farma&utics de Catalunya-, de i'actitud del sindicat enfront 
la vaga general (l4), d'obertures i traspassos de farmicies, i s'assenyalaven con- 
seqükncies dels fets del 6 d'octubre (15). Tot acompanyat de la ebpia de I'acta de 
clausura de la farmacia cooperativa &Igualada, amb el desig de justificar davant 
els soOs del sindicat I'activitat desenvolupada durant els 43 dies que portava 
actuant el seu nou conseU directiu. 

S'ba d'esmentar, perb, que enfront la qüesti6 de la farmhcia cooperativa 
#Igualada els farmaceutics locals no oferien l'ajut que d'ells esperaven els del 
sindicat, segons manifestava el tresorer de la directiva (16). 641 - 

XXvlI 
Ruptura amb el Col4egi de Fanna&uties de Catalunya 

El 10 de novembre de 1934 s'iniciava una campanya per incrementar els socis 
del sindicat i es remetia als farmackutics catalans, junt a un full d'adbesió al 
mateix i el manifest aprovat a l'assemblea sindical del 18 de setembre de 1934, 
una circular de la qual destaca i'afirmació que la socialització de la farmacia era 

14 - La vaea del mes d'octubre fou wr I'cntrada al eovem de la Reoública. oresidida oer Lenoux. de tres 
0 

min.rtrsi de la CEDA. psnit dtngit psi Gil Rublci. 
15. A Barcelona tli fetr dsl6 d'aciuhrr r.\dcriiaren iniaalmi.nl del desencan! ongmat pri la ronu.s\ió 

dr. I'E\ialui O'Aulunumia dona1 pel g u \ ~ i n  de la Hrpiblica Alc,horci preadent Jr. la Gciiersliiai 
de Catalunya, Lluis Companys,se sentia sense fo r~mora l  per reduir perla violhncia el malestar que 
s'estava produinl, perb el desig del Govern calath era evilar una situació cabtica. D'allra banda, a 
Catalunya la consideració que elsposlulats democritia. base de I'existtncia de la República, esfa- 
ven en perül, feia que a la mafinada del dia 6 d'actubre de 1934 el somaten republich, les forres del 
cos de guhrdies d'assalf i els agents de I'ordre públic ocuparen els lloa estrat$gicsde la ciutat amb la 
decisi6 de controlar la situaeió, proclamantse la República Federal amb el suport d'Esquena 
Republicana de Catalunya, Acci6 Catalana Republicana. Panif Nacionalista Republid d'bquena, 
Unió Socialista de Catalunya i I'Ajuntamenf, eatanl en contra la Uiga Catalana i, per desuimplat, 
nmb I'aetitud coneiria i fidel al Gavern central del capith general Domenech Batel. Sufocada la 
iebel.lió.eren detingutsels inteitegrantsde la c~poxaci6 municipal i del gwem de LaGcneralita\,senl 
reclosos en el vanell Uruguai. 
Entre malta de la biografia que abunda sobre el tema i sobre I'aailud presa demanant I'indult ais 
wndemnats a la pena de non,  vegeu: Poblet. J.M.. Histbna de I 'bquena Republicana de 
Catalunya, 1931-1936. (Barcelona, 1936) 327 pp: 214-224. 

16- A.H.C.EB., Llibre d'Acles op.cit.; 72. 
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una utopia, si més no en aquells moments, dient-se, a més, que el Govern havia 
de saber que, en cas de fer-se als farmackutics la vida impossibte, aquests tindrien 
dret a exigir una nacionalització del sewei farmadutic amb la conseqüent for- 
mació d'escalafó. Deien que la nacionalització considerada des del punt de vista 
econbmic era un fracas i no podia, per tant, interessar a la Generalitat de 
Catalunya ni a I'Estat central (17). 

És evident que el Sindicat de Farmackutics de Catalunya portava una gran 
empenta en aquesta segona etapa. El seu moviment reivindicatiu en aquesta fase 
estava més prbxim al sentir dels farmadutics propietaris d'oficina de farmacia, a 
diferencia de la seva primera fase que tenia una empenta més aviat wndiciona- 
da per la mentalitat que regia als productors d'especialitats farmadutiques. 

A més, és indubtable que alguns dels directius del sindicat estaven predispo- 
sats a la Uuita i volien demostrar que I'energia que ells podien desplegar era supe- 
rior a la que podien desplegar els directius del Col.legi de Farmackutics de 
Catalunya, els qui, per la seva banda, ja estaven plenament convencuts que els 
del sindicat s'extralimitaven en les seves funcions, jutjant per I'kxit obtingut en 
wnseguir el tancament de la farmacia cooperativa &Igualada. 

És Ibgic, per tant, que aquestes discrepancies es produissin. Els directius del 
Col.legi de Farmackutics de Catalunya no podien admetre més poder que el que 

642 consideraven havia de ser exclusiu del col.legi professional. Perla seva banda, els 
XXVII del sindicat consideraven que I'actitud col4egial era poc eficac i, al mateix temps, 

poc enkrgica, la qual cosa ja havia portat, en el seu temps, diferents incidkncies 
entre el col4egi i A.C.E.O., societat de la qual havien sorgit els individus més 
combatius que formaren part de la segona junta directiva del sindicat. 

No podem despreciar, perb, que segons els estatuts de 1934 el Col.legi de 
Farmadutics de Catalunya naixia sota una legislació professional de tipus 
col.legial ben constituida, ja que es donava el cas que els qui confeccionaren el 
reglameut tingueren cura de defeusar els seus interessos enfront d'una 
Generalitat o enfront d'un rkgim, com era el Republica, considerats ambdós com 
enemics per la major part dels farmackutics. Paradoxalment, tant la Generalitat 
com el Govern Republica, sent els primers interessats en un desenvolupament 
demncratic de la legislació farmadutica catalana, eren els qui ho afavonen. 

Aixi i tot, les hostilitats entre el wl4egi i el sindicat arribaren a ser una reali- 
tat. A I'acta del 31 de novembre de 1934 es palesa clarament que la junta del sin- 
dicat comissionava a alguns dels seus membres per tal de visitar al consell gene- 
ral del wl4egi i e l ' i a r  suspicicies i explicar els fets que havien portat al col4egi 
a tenir un niteri desfavorable del sindicat. Perb, quan el president del sindicat va 
anar a visitar als del consell general, li va ser comunicat que ells havien pres la 
decisió de trencar les relacions amb el sindicat. 

Després d'aquests aconteixements, no deixa de ser pintoresc que la junta del 
sindicat en ple es diiigís on estaven reunits els directius del conseU general i aUí 



els fossin comunicats els dos acords presos per I'esmentat consell: la ruptura de 
relacions i la prohibició alsindicat de reunir-se en els locals del col4egi. No menys 
pintoresc resulta que aquests acords, que no havien estat wmunicats oficialment 
al sindicat, els directius del consell deien que, per unanimitat, s'havia acordat que 
no es fessin públics (18). 

No ens ha d'estranyar, per tant, que després d'aquests aconteixements fos 
totalment impensable un acord entre el sindicat i e1 col4egi. 

Gestioos a Madrid 
Desorés de la ressonincia aue tineué al Parlament catalh el tema de la - 

C.R.I.F., a finals del 1934 novament aquesta associació pren una certa actualitat 
quan demana als famadutics catalans el seu ingrés a la C.R.LF. ja que el sindi- 
cat, grhcies a ella, havia obtingut el recolzament de les entitats mediques i dels 
odontblegs a I'hora de presentar una serie de petkions al ministeri de Sanitat del 
Govern central de la República, ates que per la paralització dels brgans de 
govern de Catalunya I'únic camí viable era gestionar els assumptes novament a 
Madrid. 

Refleleons 
És evident que la ideologia dels farmackutics sindicalistes coincidia, gene- 

ralment, amb el cnteri mantingut pel Col.legi Oficial de Farmadutics de 
Catalunya i que estava orientada a awnseguir un sistema de subministrament de 
medicaments als trehalladors estructurat amb un mínim de perjudici per als far- 
maceutics establerts i per als productors d'especialitats, per tal d'evitar que pros- 
peressin les esmentades woperatives sanithries rewlzades per sectors del 
Govem central de la República i així poder pressionar al Govem de la 
Generalitat per normalitzar de nou el seu funcionament paralitzat per la revol- 
ta del 6 d'octubre. Els obiectius. oer tant. eren els mateixos oer al col4eei aue . . " .  
per al sindicat. El que els diferenciava, perb, era la manera d'aconseguir-ho. El 
sindicat utilitzava uns procediments més radicals que els emprats pel col.legi. La 
dualitat i la h i t a  peraconseguir el poder efectiu de decisk sobre la faGhcia 
catalana que s'havia produit no era res més que el manteniment d'una mentali- 
tat de carhcter gremial que continuava predominant en la orientació del Col4egi 
Oficial i també, més dura, en el sindicat, la qual cosa portava a uns i a altres a 
adoptar actituds oscil~lants enfront les corrents polítiques que predominaven. 
Perb també I'enfrontament entre ells ens mostra que per part del col4egi va exis- 
tir una actitud més dúctil i més realista a l'hora d'intentar adaptar-se a les reali- 
tats polítiques catalanes. 

Des d'un punt de vista desapassionat i des d'un prisma econbmic, no es 
poden deixar de valorar w m  a positius per als farmadutics els punts acordats a 

18 - A.H.C.F.B., Llibre d'Actes. op.cit.; 72 
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Madrid, malgrat que els representants del Col4egi Oficial de les delegacions de 
Barcelona, Tanagona, Lleida i Girona estigueren absents. 

Reforma estatuaria 
El sindicat iniciava I'any 1935 amb la reforma dels seus estatuts -foren modi- 

ficats el mes de maig- perb algnns dels laboratoris agrupats a la "Unión Nacional 
de Laboratorios" es queixaven al conseil del Sindicat de Fannackutics de 
Catalunya perquk no s'havien tingut en compte els interessos dels laboratoris 
generals que preparaven diferents formes i fómules farmac&utiques pera altres 
laboratoris o venedors d'especialitats. Enfront cert distanciament existent entre 
aquests laboratoris i les restants entitats farmackutiques, el president del sindicat 
feia veure a aquests que no els bavia d'estranyar una possible unió en forma de 
woperatives integrada pels farmadutics, per constituir un movinent de defensa. 

El pes del sindicat w m  a organització farma&utica no era tampoc despre- 
ciable davant ei Govern de la Generalitat. Aiib es pot wmprovar quan en certa 
ocasió tant el sindicat com el col,legi anaven independentment al wnseller de 
Sanitat per tal d'intentar acabar, per vía governativa, les anomalies que feien els 
propietaris de la farmacia La Creu. El wnseller de Sanitat indicava als represen- 
tants del col4egi que el més wnvenient fóra que hi anessin juntament amb la 
represeutació del sindicat, la qual cosa ens permet pensar que, conegudes les dis- 
crepancies entre els uns i els altres, el conseiier tal vegada volia si@car que el 
millor fóra . que . es posessin prkviament d'acord (19). 

E B ~  del Smdicat 
Evidentment, la revocació de l'awrd pres pel col.legi el seu dia contra el sin- 

dical, fos per lesraons que fos, significava un ileuger principi d'entesaentre amb- 
dues associacions'professionals, que venia per la necessitat de fer front a la pres- 
si6 de les reivindicacions obreres de tipus assistencial, reivindicacions a les que, 
d'altra banda, ni el Govem central de la República ni el de la Generalitat podien 
deixar de prestar-hi atenció. 

Si bem d'escoltar les afirmacions del sindicat, les gestions portades a terme a 
Madrid durant el mes de desembre de 1934 tingueren un important kxit en ser 
recollides pel ministeri del Trebail, Sanitat i Previsió en el decret del 9 de maig i 

- 
19 - El consetler de sanitat no anavs dcsencaminat. El seu suggeriment ieia que el col4egi wnsiderbs la 

coovenDncia d'ii itar el sindicat per (al de mantenir, junt amb altres entitals i~madvtiques, una 
reunió a fi de tractar determinals problemes. El wl.legi cuna ab del siodicat I'avis amb nnmbs 24 
hores d'anticipaci6 i els rrus directius no van anar a la ienni6 a la que se'ls havia convoeal per wn- 
siderai que Yscord pres el 21 de novembre de 1934, separan! el sindicat dels locals col.legials, eslava 
encara en vigor, ates que no havia eset  rectificat. i perqub, a m$, en 24 hores no era possible apor- 
tar ooinions madurades sobre el motiu de la reunió. Tamuoc consideraven umdent anar a rcunions 
dr les que padiin diiitnr-sc'n postenon i c i~ . r ion \  ,rnrc q ~ c  pri\vilmrni haguerrm criii requcni, 
pcl con,rllcr dc Sdntiai a I'cfcclc 
UI io15> rnnncici, I'acuro ~ I L \  PII expulsar de I'<dit!;i del sol lcgi al iinJtwi r.1 21 dz norcmbic Jc 
1939 havia cstat revocal pel consell general. 



Ramon Jordi i Gonzhlez 

en i'ordre del 14 de maig de 1935, que van apareixer a les Gasetes del 15 i 17 del 
mes de maig, respectivament. 

Aqnests resultats obtinguts portaven a que el sindicat iniciés contactes prop 
de la Consellena de Sanitat de Catalunya per tal de demanar que i'ordre per ella 
dictada el 16 de maig s'interpretés amb el mateix esperit que havia onentat el 
decret del 9 de maig donat pel Govem central de la República, i que havia sortit 
a la Gaseta del dia 17. 

Prkcticament, aquestes disposicions legals venien a coincidir en el temps solu- 
cionant les discrepkncies amb el col.legi, perb no hi ha dnbte que les gestions fetes 
pel sindicat afavorien la seva postura aconseguint poder modificar algunes de les 
bases que el Col.legi de Farma&ntics de Catalunya presentana al conseller de 
Sanitat per estructurar la prestació de serveis a L'Assegnranp de Malaltia (20). 

Era el mes de juny de 1935 quan els membres de la junta del sindicat prenien 
la decisió irrevocable de dimitir i posar els seus cartees a disposició de  l'assem- 
blea. Hem de recordar que ja amb anteriontat havien dimitit el vicepresident, el 
secretan i tres vocals: Rafel Masclans, Lluis Grande -nomenat vocal de la 
C.R.LE- Puigvert, de Vilovi d'Onyar, i Hellin i Nicolan, ambdós de Lleida. Els 
dimissionaris de la junta consideraven que, havent-se en principi aprovat per la 
junta la reforma dels estatuts del sindicat, la seva tasca bavia acabat. 

En la comunicawó que e1 sindicat dingia als seus associats el mes de maig de 645 
1935 es donava compte que la suma de rebuts impagats des de la fundacid asso- XXVII 
lia la xifra de 13.498 ptes. (21), la qnal cosa ens mostra que, si no existia una mar. 
cada oposició al sindicat, existia poc interes en pagar les quotes necessknes per 
al seu funcionament, independentment dels resultats obtinguts. 

El sindicat i ets drnguera 
Ja podem suposar que la qüestió dels droguers i les seves etemes competen- 

cies no eren qüestib fútil per a la directiva del sindicat. Nos ens ha d'estranyar, 
per tant, que el sindicat d o n 6  al president de les entitats de droguers i majoris- 
tes, Enric Ferrer Portals, una nota exposant la vulneració de la legislació vigent 
que significava la venda de  medicaments pels droguers. 

Altres qüestions d'iote& per al sindicat 
La creació d'una comissió encarregada de fer inspeccions a les fann&cies de 

Catalunya i d'nna altra per estudiar el sistema a aplicar per tal d'organitzar el 
descans dominical, foren també qüestions abordades pel sindicat. Perb, albora, 
aquest reconeixia que no estava en condicions &intervenir directament en la 
reglamentació d'estupefaents. %xb no era obstacle, d'altra banda, perque pres- 
sionés per aconseguir que la Comissió Superior de Sanitat quedés ampliada amb 
la presencia del president de L'Associaci6 Catalana de Farmaceutics Sanitaris i 

20 - A.H.C.EB., Llibre d'Actes. opcit.; 111)-111 
21 - Fult d'lnfomació núm. 3, maig 1935. 
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d'Assistkncia Pública (22) i que s'interessés també per awnseguir que, pel que 
feia a la higienització de la Ilet, a la comissió oficial nomenada pel Departament 
de Sanitat de la Generalitat de Catalunya hi anes un representant del sindicat i, 
així mateix, que fos notada la col~laboració dels farmadutics en la campanya 
Pro-Hospitals de Barcelona i en la subscripció a benefici de la vídua del far- 
mackutic Goizems, el qual havia mort a conseqü&ncia d'una fenda de bala durant 
els acouteixements del 6 d'octubre de 1934. 

La nnva junta cap a t 'Assegmnp de Malaltia 
Constituida la nova junta de govem del sindicat, entrant ja a Sany 1936 sens 

dubte el problema més urgent que aquest tenia, i també el col.legi, era el de i'es- 
tabl ient  de I'asseguranca de malaltia, mostrant també molt interes els diiectius 
del sindicat en absorbir certes funcions relacionades amb els farmackutics. Akí, 
e1 mes de marq el sindicat acordava tramitar, previa autontzació individual, la 
documentació relacionada amb la Benefichcia Municipal, Matemitat i Mútues 
mitjanqant la cotiizació d'una quantitat variable segons I'import del facturat, 6s a 
dir, apuntava a la consecució d'una gestona amb caracter general, pero volunta- 
n ,  per a tots els farmac+,utics sindicats de Catalunya, les quotes dels quals seM- 
nen per fiuanqar la propaganda a benefici del sindicat i també com ajut als far- 

646 maceutics en difícil situació economica (23). Aquesta onentació, d'ambar a ser 
XXVII efectiva, evidentment hauna pogut, en un futur, disminuir una mica el paper 

col.legial en benefici dels serveis prestats pel sindicat. 
Prbxima ja la guerra civil de 1936, el 24 de mar$ tenia lloc la vista del recurs 

contenciós administratiu posat per la Federació Nacional de Droguers d'Espanya 
per aconseguir I'anul4ació de les disposicions que deixaven sense efecte i'article 
13 del reglament d'especialitats farmackutiques del 19 de febrer de 1924. El 
resultat contran als desigs dels droguers va ser ben rebut pel sindicat. 

La qüestió del tito1 dels auxiliars de farmacia, deis quals sembla ser queja se 
n'havien donat alguns sense previ examen, els deutes de la C.R.1.E al sindicat 
(24), incobrables ja que aquella s'bavia dissolt, i el favorable que resultava que 
algunes farmacies s'haguessin clausurat perquk eren d'intrusos, no foren assump- 
tes tan de primer t eme  com va ser la preocupació neixent davant la necessitat 
d'implantar les assegurames de malaltia obligatones. Per aquest motiu, i per 
afrontar-bo de manera decidida, es convocava pel matí del dia 22 de julio1 de 

22 - "Buill. 01 de la Gen. de Cat." (1935) 256: 16344835 

havia pagot pez endavanl i en wncepie de  crhdit perquk aquesta paguis unes multes Unposades a 6 
dels seus adherits en haver-se negat aquesis a subministrar medicamenls al5 qui oo havien acceptat 
els amrds col.lcctius destinas a respectar els seus preus de venda i a la qual cosa ja ens hem referit. 
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1936 a tots els fama&utics catalans al lwal del Sindicat de Fama&utics de 
Catalunya, Claris, núm. 32-34, per tal de tractar del projecte realitzat pel sindicat 
pel que feia als serveis fama&utics. 

Un &al pne glnriós 
L'assemblea anunciada no se celebra. El projecte de subministrament de far- 

macioles sota control farmackutic durant la propera Olimpíada Popular, anun- 
ciada per als dies 19 al 26 de julio1 de 1936, tampoc amba a t eme  (25). 

Iniciada el 18 de julio1 la guerra civil, la primera reunió del sindicat tingué lloc 
el 30 d'octubre de 1938, verificant-se un escrutini entre 715 socis per tal de conti- 
xer la seva opinió sobre aquell. D'aquests, tan sols 8 es manifestaren partidaris 
de la seva continuació. Aquest resultat portava al cap dels Serveis Farma&utics 
de la Generalitat de Catalunya, sota la presidkncia del qual tenia lloc aquesta 
reunió, a considerar la dissolució del sindicat com a efectiva. Tan sols un dels 
assistents, Condom, vota en contra d'aquesta resolució. 

S'acordava que els fons socials passessin al Moutepius Farmackutic Dr. 
Andreu i que la quantitat assenyalada per l'estat de comptes es liquidés distri- 
buint-la entre els fama&utics del Sindicat. 

Aixi, d'aquesta manera, en plena guerra civil, moria el Sindicat de 
Famackutics de Catalunya, entitat de lluita i d'enfrontament contra el Col4egi 647 
de Farmadutics de Catalunya, que en principi fou rnoguda per interessos, 

- 
evidentment, econbmics, perb també instigada sota m2 pez productors d'espe- 

XXVII 

cialitats famactutiques que no acceptaven el paper moderat del col4egi i que 
s'aprofitarien del malestar famackutic existent. 

- 
25 - Aquesla Olimpiada Popular prelenia ler.se a Barcelona com a prolesla wnlra els j oa  olimpin de 

Berlín. utilitzals propagandMieamen1 per Hiiler A m6sdel seu caraser aotifeirista,es prelenia par- 
lar a teme una popula"lzaci6de I'esport, sllunysnl-lode la simple campetilivitat amb recompenses 
h o n ~ ~ q u e s .  El seu presiden1 d'honor lou Lluis Companys i cn la seva 8nanciaci6 inlervingueren la 
Gencralitat de Calalunya, el Govem de Madrid i el de París. Havien d'actuar-hi prap d'unes SODO 
persones. No se celebra per la sublevació militar del 18 de juliol. 
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VISIÓ D E  CONJUNT DE 
L'INTERES COL.LECTIU 
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D urant la vida del Col.legi d'Apotecaris de Barcelona, nascut el segle XV, 
I'assistencia a les reunions és important en relacid al nombre de wl.legiats. 

I malgrat que coneixem el nombre exacte dels mateixos durant el segle XVI, tot ens 
fa creure que mes d'un 50% d'individus del col,legi assistien a les reunions. Aquesta 
assistkncia es mantindria, mes o menys, fins que el col~legi iniciaria la seva davalla- 
da a final del segle XVIII i comenpment del XiX. 

Tot i que manquen dades i estudis sobre aquests aspectes pertanyents a I'kpoca 
compresa entre l'any 1828 i I'apariaó de la col4egiació obligatoria, per les que 
coneixem, aitlades, I'assist&ucia a les reunions es mantk, malgrat alts i baixos, signi- 
ficativament superior, pel que fa a percentatges, a la que es registra més endavant. 

Per tal d'intentar coneier el valor de les agrupacions professionals barcelo- 
nines des de final del segle XIX fins I'any 1936 i el nivel1 de recolzament donat a 
les decisions preses per les seves juntes directives enfrout La problemhtica pro- 
fesional, hem fet un estudi basant-nos en I'assistL\ncia a les reunions col~lectives, 
atks que el nombre de presents ens assenyala I'interks mostrat pels farmaceutics 
barcelonins en la configuració del seu entorn. 

Des d'aquesta perspectiva hem procedit a registrar el nombre d'assistents a les 
assemblees celebrades en el Coldegi de Famadutics de Barcelona, o Col.legi 
Lacal, en el Col4egi de Farmadutics de la Provincia de Barcelona, en el Col.legi 
de Farmackutics de Catalunya: Delegacid Barcelonina, i en el Sindicat de 651 
Farmadutics de Catalunya: Barcelona Capital, expressant així mateix I'assumpte XXV[]I 
tractat i la mitja anual d'assist&ncia, valor aquest Wtim que, tot i que a vegades 6s 
poc signifcatiu per I'eschs nombre de r e u ~ o n s  col4ectives convocades durant 
determinats anys, pot resultar útil si 6s comparat amb el nombre de col,legiats o 
d'associats en les dates que s'especifiquen, ja que ens dona una idea sobre I'absku- 
cia o presencia d'actituds per afrontar els aconteixements del moment que es vivia. 

De tot el ressenyat a les taules LXVI i LXVII i al grhfic V(l) podem afirmar 
que els problemes que afectaven a la professió des de final del segle XIX fins el 
final de la guerra civil espanyola del 1936 eren tractats en el sí de les agmpacions 
professionals per una minoria de farmaceutics, estant la defensa i el control de 
les qüestions professionals pricticament en mans d'aquestes minories en un 
temps durant el qual, exceptuant-ne el període de la guerra civil, no existeix cap 
poder polític coactiu fort sobre eUes. Al mateix temps, se'ns confirma estadísti- 
cament que I'iuter&s actiu que mostrava la co1.lectivitat farmadutica barceloni- 
na per les seves associacions, oficiais o no, era molt esas,  la qual cosa posa en 
dubte el pretes paper aglutinant d'aquestes associacions professionals. 

D'altra banda, tant en la grifica del Col4egi de Farmaceutics com en la del 
Col.legi Oficial els punts maxims d'assistencia mitja anual guarden un apreciable 
paral4elisme, perb sense ser en cap dels dos el valor apreciable superior al 21% del 
cens conegut, exceptuant-ne I'any 1930 que ens assenyala un 43% d'iwsistencia. 

1 - Jordi, R., Necesidad de replanteamientos sociwwndmiws y politicos para el wnocimiento de la 
Historia de la Farmacia Catalana del siglo XX. "Bol.lnf.Circ.Ftca." 99 (1978). 39:52. 



Visió de conjunr de I'interth eol.iectiu 

A la vista d'aquesta assistkncia a les reunions col~le@als (vegeu tauia LXVI) 
el primer que ens crida i'atenció és el gran nombre de reunions col4ectives que 
tenen Uoc en el Coi4egi Antic, o Local, i que en forqa d'eiles I'assumpte primor- 
dial a debat sigutel de la benefickncia. Perb aixb té la seva explicació. Aquest 
col4egi tenia cura del cobrament de les receptes de beneficencia, un apreciable 
capítol d'ingressos per als farmackutics i per al col.legi. Aquesta abundancia de 
reunions contrasta amb el m& escb nombre que es registra en ei Col4egi Oficial 
de la Província, on, quan predominen els temes econbmics, I'assistkncia 6s més 
nombrosa (vegeu tanla LXVII). 

Pel que fa al Col4egi Oficial de Farmaceutics de Catalunya, Delegaci6 
Barcelona, tot i que hem recollit totes les assemblees celebrades (vegen tanla 
LXVIII), considerem que ies series numtriques recollides són insuficients per 
establir dades comparatives amb les expressades a les taules LXVi i LXVII, 
situació que es produeix amb major intensitat pel que fa al Sindical de 
Farmaceutiw de Catalunya (vegeu taula LXIX) la qud cosa, si m6s no, pot 
demostrar que estant ambdues associacions encaixades dins d'nn pedode polític 
del país molt concret i reduit (1933 a 1935 i 1938 en plena guerra civil) el signifi- 
cat d'aquestes dues associacions vol quelcom més que una simple exposició esta- 
dística d'assistkncies. Perb, aixi i tot, no són menyspreables els percentatges: del 

652 20 al 25 % (2). - 
XXVIIl Quant al Co1,legi Oficial de Farmackutics de Cataiunya, la seva curta vida: 

1934-1938, inclbs el penode de la guerra civil, no ens permet sentar aíirmacions 
en aqnest sentit atesa I'anbmala situació creada per la guerra. 

D'uns estudis fets d'un període fo rp  conflictiu i treballant amb xifres apro- 
ximades, es pot considerar que durant els anys 1961 a 1970 el percentatge mig 
d'assisttncia a Les 23 assemblees celebrades durant aquests dos anys oscillaentre 
un 5 i un 26 % (3). 

2 - Jordi, R., Necesidad de replanteamienlos. op.cii. 
3 - G6mez Comas, P., Estudio de la wrporadón barcelonesa (19631971). "ButU.latCin.Flca." (1972) 

30,1:7. 
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Taula LXVI 

COL,LEGI DE FARMAC~UTICS DE BARCELONA O COL.LEGI LOCAL 
(no obiigaton) (1857-1939) 

Dala Nombre Mitjana Tema fraclal Dala Nombre Mjaana Tematraclat 
assistents anual preierentment assistents anual preferentment 

1892.01.26 12 1895.05.20 n 
ia92.02.n 12 189í .06~ 20 
1892.03.31 18 1895.07.12 22 



Data Nombre 
asistenu 

Miijana Tema traetat 
: anual preierentment 

Discussiósobre ia 
wnf&Ó de supasitork 

216 de glicerina i tani 

Data Nombre 
assisknts 

1901.0822 13 
1901.11.22 36 
1901.12.31 14 

Mitjana 
anual 

Tema tractat 
preferentment 

(*) Les ades no expressen el nombre d'assislenlr 
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Data Nombre Miliana Tema tractal Data Nombre Mitjana Tema uaciat 
assistents anual preferentment asistem anual prefereolmeni 

1905.11.?? 18 1909,Ol,2l 37 
1905.1222 31 22 1909.01.30 54 

27 
55 Homenatge geai 
22 Dr. Salvador Andreu 
14 

(") En general, les elemons se celebraven en el lranseun de les assemblees. 



Datl Nombre Mitjana Tema iractlt Data Nombre Mitjaoa Tema lractat 
asssients anual preferentment asistents anual prelerentment 

1911.12.M 20 M$ 1915.0404 52 Receptu Benehknoa 

i91iri .a 23 1915.0430 21 
.a.cnrnn e, 

Receptes BeneTicencia 

Taxat receptes de 
Benefiieencia 

Diciamenssobre 
w n m i ó d e  premis 

F d e s  mperatives 

Receptes Benefidnna 
ReeeptesBenefi&ncia 

Aplicacióde tomsa 
IU famiacies 

Descansdominical 
Descansdominical 



Data Nombre Mitjana Tematraclat 
wistents anual preferentment 

1918.11111 47 
1918.11.30 48 
1918.12.23 68 RmptaBene5&ncia 
i918.12,28 PO 382 

1919.01.29 43 
191903.24 134 Aplimci6 jornada 
1919.M.M 36 mercantil 
1919.0S.M 28 
1919.8.09 31 
1919.10.30 28 
1919.11.28 26 
1919.12.31 14 425 

19U1.1124 15 143 Auxüiars 

1921.01.24 67 Sessió inaugural i 
1921.M.26 41 conler&nna del 
1921.03.30 18 prof. Wasseman 
1921.M.28 10 

Data Nombre Miljana Tema lractal 

1923.12.27 13 15,l 

1924.01.30 14 
1W.8.05 16 
1W.828  38 
192405.10 12 
1924.06.30 10 
1924.1001 14 
1924.11.20 18 
1924.12.17 19 
1924.12.30 21 18 

1925.01.15 20 
i925.m.n 1s 



Visi6 de conjunt de I'interis coi.lectiu 

Daia Nombre Miijana Tema lraciat Data Nombre Mitjana Tema traetal 
anistents anual preferentment assislents anual prefereutment 

1928.12.12 80 Necrologica dedicadaal 1933.05.30 10 
19281231 36 747 Dr. Salvador Andreu 1933,W.B 21 
1929.01.07 14 1933.10.26 07 
1929.02.27 12 1933.11.29 16 125 
1929.03.22 21 1934.01.08 22 Eleccions 
1929.M.23 24 1934.02.27 17 
1929.05.31 12 1934.03.28 11 
1929.07.03 17 1934.M.26 11 
1929.0921 12 1934.0529 07 
1929.1009 16 1934,0628 07 
1929.11.16 23 1934.07.06 39 Discussionscasa 
1929.11.29 62 RO.sobreelpreudela ]m,10.@ u eoi.legial 

e s p o a a b ~ k ~ $ ~  1934.11.29 11 
192912.27 M 27 Eleaions 1934.12.20 21 
1930.01.14 1Uü Eleccions 1934.12.27 U) 172 

17 
81 Elecaons 
19 
29 
22 
18 
W 
22 E l m o n s  
24 343 Elecaons 

09 I n ~ u  Acadbm~a de 
n Farmlaade Cafalunya 
27 
36 
25 
26 
16 
13 
14 203 

15 
11 
16 
18 
16 
08 
12 
12 
39 163 

08 
10 
16 
12 

09 
15 
13 
11 
08 
10 
17 Diswssionssobre 

Col,legi i Montepius 
Dr Andreu 

26 13,6 Disaiss'mns sobre 
Col.legi i Montepius 
Dr Andreu 

05 
09 Discussions sobre 

Cal,legi i Montepius 
Dr. Andreu 

M Diwusrions sohe 
@i.Iegi i Montepius 
Dr. Andreu 

10 07 

20 
M 
07 143 Reunió jun!adirec(iva 
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Taula LXVII 

COL.LEGI OFICIAL DE FARMAC~UTICS DE LA PROV~NCIA DE 
BARCELONA (obligaton) (1898-1933) 

Data Nombre Mitjana Tema tractat preferentment 
assistents anual 

1918.06.02 32 Eleccions col4egiaci6 obligatoria 
1918.09.16 145 Llei del Timbre 
1918.09.17 53 
1918.12.02 90 
1918.12.17 93 82,6 

1919.01.07 74 Reglament intern del Col.legi 
1919.01.31 51 
1919.05.03 94 
1919.06.05 64 70,7 

1920.06.06 32 32 

1921.04.11 72 
1921.09.22 176 124 Unificació preu especialitats i Jornada mercantil 

Nomenament Pres. Honoraris Dr. Salvador 659 
1922.06.18 104 Andreu i Angel Pulido. Eleccions 
1922.12.10 86 81,s 

Debat dimissi6 j. gov. i canvi de local. 
Dimissi6 Puigpiquk i j. gov. 

Eleccions 

49.4 Diversos 

Lab. annexes @Esp. i contribució lab. 
d'Especialitats Fannadutiques 



Data Nombre Mitjana Tema tractat preferentment 
assistents anual 

1926.06.06 123 Renovació c k e c s  junta de govern 
1926.08.31 108 67,8 Qüestions econbmiques intern. Col.legi i 

destitució de i'oficial de secretaria 

1927.01.30 44 
1927.08.24 51 47,s 

19ü1.01.29 58 - -. - 
1928.03.14 71 
1928.05.19 197 R.O. preu de les especialitats ftiques. 
1928.06.03 39 Renovació carrecs iunta de eovern 

Llibres obligatoris peral wntrol d'estupefaents 
Assumptes ewnbmics interns del Col.legi 

49 

Diversos i endarreriment quotes 

Eleccions 
Diverses qüestions i farmacia Poble Espanyol 

125.6 

Venda específics en fannicies i drogueries 

Diversos 
Recolzament Garreta com a representant prop 

de la Generalitat de Cat. 
Dimissió junta de govern 

97.6 
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Taula L M I I  

COL.LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE CATALUNYA 
Delegacid Barcelona (Obligaton) (1933-1938) 

Data Nombre d'assistents Mitja anuai 

21.12.1933 62 62 

25. 1.1934 87 
26.2.1934 163 125 

18.2.1935 81 
11.7.1935 90 

(cont.) 63 
20. 9.1935 155 91,3 

Taula LXK 661 - 
m11 

SINDICAT DE FARMACEUTICS DE CATALUNYA 
(no obligaton) (1933-1938) 

Data Nombre d'assistents Mitja anual 
28.11.1933 10 10 

10.7.1934 ? 
13.9.1934 83 ? 

Aprovaaó Estatuts 26.6.1935 16 
Ordinaria 25.6.1935 74 

31.12.1935 16 35 



Visid de conjunt de I'interEr col.lecriu 

Taula LXX 

Col+legi de Fannac&uti<s de Barcelona o Col.legi locsi 

Any Soas residents Assistencia maxima de col.legiats % 

18% 107 29 (31.12.18%) 19 
1897 133 42 (15.11.1897) 18 
1899 115 25 (06.06.1899) 21 
1902 528 24 (25.06.1902) 6 
1908 ? 138 (30.12.1908) 

662 - 
xXl'II1 Col.legi Oficial de Farnaeiutirs de Cataiunya (Delegació Barcelonina) 

Col4egiats 

1934 632 163 (26.02.1934) 25 
1935 155 (U, 09.1935) 24 
1938 115 (06.02.1938) 

Siudicat de Fannaeiutia de Cataluuya (Barcelona Capital) 

Associats 

1934 409 63 (18.09.1934) 20 



XXIX 

LA FARMACIA A BARCELONA 
DURANT LA GUERRA CIVIL 



A bans d'entrar de ple en aquest capítol bem de fer constar la gran dificul- 
tat que ha representat intentar reconstruir el que va passar durant el pn- 

mer temps de la guerra civil. Si, d'una banda, persones que visqueren aquella 
&poca havien mort en iniciar aquest estudi, d'altra banda, ens hem trobat amb un 
rebuig bastant generalitzat per tractar aspectes que nosaltres consideravem fona- 
mentals per ajustar-nos el mhxim possible a la realitat del que va succeir en I'am- 
bit farmaceutic barceloní. 

Els primers dies 
A partir del 19 de juliol de 1936 apareixen també a Barcelona poden locals, 

forces disperses i mancades de tota organització, que desembocaren en uns 
poders de base comunal i revolucion&ria per enfrentar-se amb la sublevació mili- 
tar que portana a una penosa i cruel guerra civil. 

L'ordre municipal va ser substitult per un rkgim de comites locals (1) coordi- 
nats pel Comit& Central de Mifícies Antifeixistes, amb finalitats més implies que 
les prbpies dels ajuntaments i sent els miiitants de la C.N.T., en general, I'anirna 
d'aquests comites, la qual cosa obliga a la Generalitat a orientar els seus esforps 
a aconseguir la regressi6 d'aquelt predomini per afirmar la seva propia autoritat. 

Dins d'aqnestes milícies es crea un comitb sanitari denominat Comit& 
Sanitari de les Micies Antifeixistes (2). 667 

Com a resultat d'una reunió de sanitaris celebrada el 26 de juiiol de 1936 es E 
nomen& a un farmacbutic, Joan Oiiva, perque s'incaut4s dels organismes far- 
madutiw i assumis, en nom del Comite, les funcions d'interventor del Col.legi 
de Farmac&utics de Cataiunya, de les seves Delegacions provincials i del Sindicat 
de Farmac&ntics de Catalnnya, que era traslladat de I'edifici del Foment del 
Treball Nacional a I'edüici on estava el Col4egi Oficial, Llúria, núm. 48. La incau- 
tació afecta igualment al CoI4egi Local, o "Real y Muy Ilustre Colegio de 
Farma&uticos de Barcelona", i al Montepius Dr. Andreu, ambdós situats a I'e- 
difici propietat d'aquest últim, Claris, núm. 24. 

Aquestes intewencions de Joan Oliva no tingueren altre objectiu que el 
purament administratiu. En conjunt, es limitaren al tancament deis ltibres i, algu- 
na vegada, a prendre part en la protecció de farmadutics perseguits. 

El període durant el qual fou un farmadutic el responsable dels dos 
Col.legis, Sindicat i Montepius va ser molt curt. L'estat cabtic que predomina a 
Barcelona facilita aue als nocs dies el Col4eei Oficial de Farmadntiw de .. 
Catalunya fos incautat per un gmp de practicants de farmacia enquadrats en la 
sindical C.N.T. Al front d'aquest grup hi figuraven, entre altres, els auxilian de 
farmacia Josep Pinilla, Pere Susany, ~allés,bchoa,  Fitó, etc. 

- 
1 - Bricall, J.M., Polílica ewnbmica de la Generalita1 (19361939). (Barcelona, 1910) 359 pp.; 252,253. 
2 - Aqueslmmitt, crea1 el 31 de juliol de 1936, era dissolt per decret dc la Generalitat el 3 d'octubre de 

1936. 
(uegeu: "Diañ Of. de la Gen. de Cal.", 41 lrim.; 34). 



La farmdcia a Barcelona duranr la guerra civil 

Els fets, tal i com passaren en realitat durant les primeres hores de la incau- 
taci6 de les entitats farmadutiqnes portada a terme pels sindicalistes de la 
C.N.T., i que duraren alguns dies, fins el present han estat soterrats, abundant 
dades de signe contradidon. El que sí sembla, pera, aproximar-se al sncceit 6s 
que, explotant-se les diferencies existents entre els elements de la U.G.T. i de la 
C.N.T. i de cerles gestions fetes prop de l'abans esmentat delegat del Comitk 
Sanitan de les Milícies Antifekistes, s'aconseguí, en primer iloc, la intervenci6 
incruenta de forces del cos de guirdies d'assalt per tal de recuperar el local 
col.legial i, en segon llac, a causa de gestions poc clares, s'aconsegnís que un altre 
gmp de practicants pertanyents a la U.G.T. es duigis a ocupar també el local. 

En enfrentar-se en el local del Col4egi de Farmadutics de Catalunya els dos 
gmps d'auxiliars de farmacia pertanyenk a ambdnes sindicals es suc&iren aca- 
lorades discussions que es pacificaren desprks de la imposici6 d'un comite mixt 
denominat Comite d'Apropiaci6 d'Auxiliars i Trebaiiadon de Farmacia CNT- 
UGT (3), l'organigrama del qnal era el segiient: 

Comit* Central de Milicies antifeixistes 

Milícies antifeixistes 

1 %ndicat General d'Auxüian 1 1 Sindicat de TrebaUadors de 1 1 i Treballadon de Farmacia i Farmacia i Laboraton del 
Laboratons de Catalunya-IJGT 1 1 Sindkat "nic de SanitatCNT 1 

3 - El Cot.Legi de Farma&utia de Barcelona havia esial incauta; el mes de julio1 per aquest wmite de 
les widicals C.N.T. i U.0.T Sever( Tanag6, junt amb Pere Mala i Joan Sstana, formeva part del 
wmith d'enllac de les sindicals C.N.T. i U.G.I: com a reoresentan1 del Sindical General d8Auxiliars 
3 Treballadorrde Famdoa i Ldborato~dcCatdlunyadr la V G  T.: 8 Jo ip  Pintllamrn a rncmbrc de 
Ir %mi6 de Trebdadan dc Farmacia 1 Laboratarir del Lndrat Unir de Sanitat de la C N T .  p n t  
amb Jaume Susaoy i FranEesc Gkbau. 



Ramon Jordi i Gonzirlez 

Aquest últim comite va mantenir les entitats farma&utiques sota el seu 
poder fins el 22 de maig de 1937, quan el Govern de la Generalitat el dissolia (4), 
acabant-se així el poder de Tarragó. 

Hem de destacar que enfront la situació d'amenaca i inseguretat, conseqüen- 
cia del clima revoluciouan, de I'actitud adoptada per alguns auxilian iprhctics de 
farmacia i del desordre imperant, transcorreguts els primers 8 o 10 dies es va pro- 
duir una reacció per part de dos farmadutics -Viader i Condom- que, aprofi- 
tant-se de les discrephncies ideolbgiques del sindicalistes que s'havien apoderat 
del col.legi i de la desonentació existent dins d'aquell cornil& pel que feia a les 
qüestions professionals (3, procuraren sortejar la situació el miiior possible des 
del seu punt de vista, tot i que desconeixem si aquestes actuacions obeiren o no 
a consignes concretes de tipus polftic. 

Tampoc es presumible que les actuacions d'aquests farmadutics obeissiu al 
cnten general dels farmadutics barcelonins, els quals, entre sorpresos i deso- 
nentats, esperaven sortejar el moment segons els don& a entendre la seva prb- 
pia intuició, sense cap consigna, ni sota cap onentació col4ectiva ja que tots els 
seus organismes professionals havien quedat inutilitzats, restant, per tant, en 
situació de petits patrons enfrontats amb la problemhtica que els neava el sector 
activista d'auxiliars de farmhcia enquadrats a les sindicals. 

En general, I'actitud de les sindicals enfront el sector farmadutic no ambh a 669 
assolir una virulencia com la registrada en altres secton. Les diferencies entre XXIX 
farmaceutics i auxiliars, malgrat eis seus ocasionals agreujaments, no tingueren 
comparació amb els produits entre el ventable element proletanat i les patronals, 
tot i valorant que existia entre els farmaceutics i els seus assalanats una pro- 
blemhtica tambe molt específica, que hem anat veient tot al llarg deis anys i que, 
en general, girava sobre salans i reconeixements de la capacitació de I'auxiliar 
peral desenvolupament d'una activitat que el farma&utic jutjava com una ame- 
na@. 

De totes maneres, resulta evident que durant els fets registrats a partir del 
julio1 de 1936 no foreu precisament aquelles motivacions, sin6 l'intent d'una pre- 
matura i poc meditada aplicació de conceptes revolucionaris, el que provod el 

Els indivldus que enpulsaren al primer mmitb revolucionari del wl.legi i ocuparen el seu Iloc, mns- 
tituinl el 20 mmitk revolucionan. foren Jaume Susany, Seved Tarrag6, Josep Pinitla, Amadeu 
Pellicer, Satorra i Segana, dependen* de farmacia, i Antoni Cant6, eonserge del Col,legi de 
Fama&utics. 
(vegeu: Anr. part. Aobnim. ExposiO6n detallsda de la actuación de los famacéutims encuadrados 
en 1s Confedersei6n Nanooai del Trabajo C.N.T. (Barcelona, 1939) sif, meeanograf. 24 fs.). 
Tarragóera subslituit el 24de setembre de 1937 per Jaume Tamborero,dependent de farmacia i per- 
sona m011 mds moderada. 

4 - Jordi, R., Apronima"6n a la historia de la Academia. op.cit., nota 55. 
5 - Tot i que d'aquesta aditnd s'ha a8rmat que fou sounese a la wnsideraci6 de les jerarquies de RE. i 

de les J.O.N.S., ho posem en dubte per la senzilla ra6 que de I'inlome on s'expliquen elsfelsesmen- 
tats s'obt6 la sensaci6 que es caneguen evcessivament les lhtcs a favor deis autors o b6 per tal de 
wntcntar les auto"tacs politiques de la zona franquista. 
(vegeu: ADbnVn. Exposici6 delallada. op.cit.; 23 i 24)). 
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malestar que perdura durant tota la guerra civil en I'estament farmadutic bar- 
celouí (6). 

D'altra banda, l'intent d'aplicar algunes d'aquelies ideologies va a f a v o ~  que 
aquestes es plasmessin sobre el paper per la intewenció dels farmadutics que des 
del p ~ c i p i  s'aproximaren a Tarragó i a Pinilla, aprofitaut la desorientació abans 
esmentada i la ignorancia i impossibilitat de portar a terme les modificacions que 
les sindicals, cada qual segons la seva filiació, pretenien fer a la farmacia. 

Pel que fa a la farmacia barcelonina, durant aquest periode es formaren dife- 
rents fronts. Un constituit per la propia Generalitat mitjancant les disposicions 
oficials emanades de la mateixa i conseqüeuts a les pressions dels partits polítics 
i a les posteriors orientacions economiques del sistema encaminades a una eco- 
nomia de guerra; un altre constituit pels auxiliars de farmacia significats en les 
seves dues sindicals, UGT i CNT, i el tercer front va ser el format pels farmachu- 
tics. Entre el primer i I'últim existien tres gnips: una minoria polititzada, no acti- 
vista pero sí la més activa, antirrepublicana i marcadament de dretes que podem 
situar, a grosso modo, camuflada dins la secció farmachutica enquadrada en la 
C.N.T.; un altre gnip estava constituit per la major part dels farmachutics que, al 
marge de tot, anaven arrossegats pels fets, enquadrats en una o altra sindical; el 
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tercer grup el formava una altra minona, amb mentalitat couservadora,amb un - sentit politic prbxim a la República perb més inclinat cap a la Generalitat de 
Catalunya i al que aquesta representava, enquadrats en la U.G.T. 

En aquest últim gnip podnen incluir-s'hi tamb6 -amb certes diferencies- els 
escassos farmaceutics afitiats a partits d'esquerra. Cap del tres sectors, pero, esta- 
va autenticament identificat amb els partits d'extrema esquerra, la qual cosa no 
significa que ho estiguessin amb els de dretes, exceptuant la minoria queja s'ha- 
via destacat en aquest sentit durant I'epoca de Primo de Rivera. 

Durant aquest període de la guerra la vida dels farmadutics barcelonins es 
movia entre ets extrems marcats, acostant-s'hi segons consideressin més conve- 
nient, després de transcorreguts els primers temps, amb els corresponents carnets 
de C.N.T. o #U.G.T., i agrupant-se a grosso modo a la primera sindical, m& 
extremista (7), aqueUs farmadutics que temien persecució o sospitaven que 
podien ser detinguts per la seva marcada ideologia de dretes, o per qualsevol 
altre motiu dels freqüents a tota guerra civil. Tots eUs, perb, al marge de I'auten- 
tica ideologia sindical ja que a la fi, a les sindicals, les ideologies revolucionaries 
eren mantingudes pels auxiliars i treballadors de farmacia i laboratoris afiliats a 

6 - Es pat considerar que els estropicis rausatr el8 primen dies de la guerra afeaaren un 11 % de les 
famhciesde Barcelona. teaint en wmple que aleshores eren ""$449 farma&uticsels establerts amb 
aflcha a la ciutat. 

7 - Acabada Id gucna. :un<ta qLe 147 Ormac>illla tsnlen carnct C N T  
(bcgeu Anonini txporri6 dr.ialiada. opcit 
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elles (a), i estaven sotmeses al constant canvi del moment polític i a tots els con- 
dicionaments haguts i per haver. 

Fann&des incautades i canvis a les estmctnres ecnnbmiques 
Iniciada la revolnció, un dels fets m6s importants va ser que els sindicats se 

situaren en el primer pla de la vida econbmica i política fins a final de 1936, decli- 
nant aleshores la seva preponderancia. Aquest predomini va portar a que la 
Generalitat, enfront d'una greu situació econbmica, sancionés algunes disposi- 
cions poc concordants amb la situació real: disminució de Iloguers, redncció de la 
jornada laboral i augment d'un 15 % dels sous inferiors a les 6.000 pessetes, dis- 
posicions que, junt amb altres de tipus laboral, f ~ i t  de pressions de les sindicals, 
en principi donaren a aquestes f o r p  i prestigi (9). 

La situació creada per I'autonomia sindical, la relaxació de I'ordre politic i 
social i la indisciplina imperant, obligaven als dirigents sindicalistes a una refle- 
xi6 per assolir un canvi de direcció. Són aqnests dirigents els qui parlaven a la 
massa en termes que no admeten confusió: "inaudita reflexió del prnletanat, en 
Uenprse per la folle pendent de les reivindieacions h e d i a t e s "  (10). 

Tambe Seven Tarragó, del Sindicat General d'Auwiliars de Farmacia i 
Laboratoris Annexes de Catalunya C.N.T., el 20 de setembre de 1936, als dos 
mesos d'haver comencal la guerra civil, en el Teatre Poliorama plantejava els 671 
seus crileris en uns termes clarament revolucionaris i apropiats al moment que es XXIX 
vivia. El preu deis medicaments, els sous deis empleats de les oficines de fama- 
cia, les especialitats farmadutiques i, d'aqnestes, les considerades com de 
"timo", pera la prescripció de les quals es valien els seus fabricants del reparti- 
ment de comissions, eren els tres punts fonamentals de I'exposició realitzada. 
Malgrat tot, Tarragó reconeixia que les condicions ewnbmiques que pesaven 
sobre el farmadutic i les compet&ncies wmercials (11) impedien que els treba- 
lladors de farmacia poguessin cobrar els sous amb I'augment del 15 % que havia 
ordenat el gnvem de la Generalitat el 24 de julio1 de 1936. Tamb6 el dur al4egat 
es referia, sense citar-les, a certes famacies que, mitjanqant condicions especials 

8 - Els punlsde vista mantinguts pel Sindical ÚnicdeTrebaliadomdeFarmAcia i Laboratoris eren,enue 
altres: 
I r  Oue els treballadon estiguesin en les mateires wndicions econbmiques que La resta de la classe 
obrera. Zn. Jornada de 6 hores. 3r Venda oblieatbna dc totes les esoecialitats al oreu marcat. 41. 
Ponai un cuntrui Jc preu de tot~mcnl  J'rspr.cial~ta!s.ambzl mixim bin~úci pil poblc. IC. Ertabl8r 
les condiclonr pcr poder uilllbarar istrrtamrnt amb clr dltre, tieballsdorr. pr-r sfrontai les prer:nlr 
c~rcumstlnctcs be. bilpnmlr I'ofioalilal furpsa dc 1i.i seve, organitzae8ons i .  amb ella, to t~s  le, tra 
ves que podien oposar.se al seu lliure desenuolupameat. 7L Bosses de trebali, controlada pels tre- 
bailadon, per al seu repartiment equitatiu. 
(vegeu: "Solid. Obrera" del 12.81936). 

Y - Bticall. J.M..Palitica emnbmica. oo.cit.: 11&121 i veeeu tanbe "Diatiode Barcelo~a"del15.8.1936: 17 . . 
10 - Afirmaci6 Jr  luan Pcir6. dc la CN l. C I  Y d'agmt ds 1936 
II . Dlzl aban,. en una orculrr enviada C I  8 dc s~.temhrr pel comtik. $'ha\ a oid~nat que late5 1i.i srpe- 

ciatitats farmadutiqucs fossin venudes al preu marca1 en els seus envollotis. i en la que, a mes, es 
posava en evidencia I'enemiga mostrada ven els famadulirs wnsiderals wm a patrons. 
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i conservant la titulantat el professionai, subministraven medicaments a més bak 
preu a certes organitzacions que, entenem, eren les cooperatives. 

Continuava exposant Tarragó les actituds a prendre per tal d'incantar-se de 
les oficines de farmacia dels farmaceutics que havien fugit, de les d'aquells que 
durant ipoques passades havien estat considerats col.laboradors de I'antic rigim 
i d'aquelles farmicies que per la seva poca capacitat econbmica no poguessin 
mantenir un titular i aquest hagués de dedicar-se a aitres activitats. Apuntava 
Tarragó a una socialització de la farmacia que havia d'englobar tant farmicies 
com distribuidors i laboratoris, desplacant al farmaceutic de la propietat perb no 
de la direcció tknica de l'oficina de farmacia, ja que aquest havia de ser l'enca- 
rregat de controlar fórmules, fer inspeccions, anilisis, valoracions químiques, 
biolbgiques, bromatolbgiques, citolbgiques, etc. i dedicar-se a la investigació, a la 
síntesi i a la preparació d'especiaiitats farmaceutiqnes. Convertint I'auxiliar en 
farmacot&cnic, el farma&utic passava a ser definit com a analista i bioquimic en 
potencia. Tmbk, de cara al futur, proposava establir una revaiidació de títol, tant 
per als auxiiiars com per als farmacbutics (12). 

Aqnestes afirmacions ens mostren, transconegnts avui més de M) anys, que 
molt del que es presenta avui com a innovació de la farmacia espanyola no és N 

més ni menys que la repetició de veUs conceptes ignorats per molts d'aqueils que 
els propugnen. 

Evidentment, els arguments i acusacions plautejats al míting del teatre 
Poliorama eren conseqüencia d'una teoria i unes actituds que per plasmar-se no 
comptaven, N de Uuny, amb un substrat social suficientment sedimentat. 1 si des- 
prés de l'ocnpació dels organismes professionals farmaceutics el clima adven al 
funcionament clissic de la farmacia es feia dia a dia més evident, tot i que el 
decret de col~lectivitzacions significa uns conceptes totalment nous en el terreny 
econbmic, en el sector de la farmacia es prodúiren actituds que, igual que es pro- 
duiren en altres sectors, adulteraren I'autentic sentit d'aquest decret ja que la 
intromissió de les sindicals a la col,lectivització de les empreses les convertien en 
prolongacions d'aquelles en ser les empreses controlades per les juntes sindicals. 
Per aquest motin les lluites entre els organismes encarregats de I'aplicació del 
decret de col~lectivitzacions i les esmentades juntes foren evidents i, tot i que s'a- 
conseguí frenar aquelles intromissions, el nou regim econbmic previst no va 
poder donar el que s'esperava en benefici d'una economia de guerra. D'aquestes 

- 
íveeeu: Circular del 8.9.1936. Secci6 Farmkia del CDmitA Sanitari. afeetl al Cornil5 Ceolral de les 

tenimeni dels preus del8 medicame~rs. pero 6s molt si~lhcatiu que poc temps despres d'miciada la 
guerra civil fos reconegut el pejudici evidenl que significava no manlenk.los per Üla superviv5neia 
de la majona de les oficincr de farmhcia. 

1 2 .  U.G.T. Text Llquigriifie del discun pronuncia1 peI camarada Seved Tmg6 del nosire Sindicat 
General d'Awitian de FamAcia i Laboraton Anenes de Calalunya, en el míliq del Tealre 
Poliorama el dia 20 de setembre de 1936. (Barcelona) 15 pp. 



Ramon Jordi i Gonrólez 

circumstincies no se'n va poder lliurar tampoc I'oficina de farmacia, la qual cosa 
es va veure encara més afavonda per I'atomització de la mateixa que, a la fi, la 
podia fer molt més vulnerable d'haver-se pogut aplicar efica~ment I'esmentat 
decret de col~lectivitzacions. 

Cal tenir en compte que el canvi de r&@ polític que representa pera Espanya 
la República va provocar un malestar econbmic: augment del atresorament de 
diner per part de tots els gntps socials que el posseien i fuga de capitals. Al llarg de 
I'any 1932 es va superant favorablement aquesta situació i el 1933 s'afirma la recu- 
peració de la cnsi financera. Els anys 1934 i 1935 assenyalen una situació fiuctuant, 
perb entrat ja I'any 1936 es quan I'activitat econbmica es recupera. 

De totes maneres, per a una millor comprensió, s'han de tenir present tres 
fets importants: 

-El malestar social augmenta des del desembre de 1935 fins a I'inici de la gue- 
rra. A Catalunya, pero, l'extremisme radical de dretes i d'esquerres disminueix 
comparat amb el de la resta de la península. 

-El  fracas de I'alcament militar a Catalunya comporti canvis radicals en I'es- 
tructura econbmica catalana, economia que venia condicionada per I'abasteixe- 
ment de la producció i consum, la contracció de la demanda i els requeriments de 
la guerra que obligaven a la transformació de I'economia catalana en una econo- 
mia de guerra. - 673 

- Durant el període 1936-1939 els petits industnals i comerciants adoptaren mx 
un paper indecís. El tracte que se'ls doni fou molt desigual i els seus drets es van 
veure exposats a la situació concreta de cada cas (13). 

Estanislau Ruiz Ponseti, del P.S.U.C., afirmava, referint-se al sabotatge que 
feia la petita burgesia, que s'bavia de tenir la valentia de reconeixer que aiub era 
una resposta que aquesta donava a I'atac traidor que li havien fet, fent col.lecti- 
vitzacions al marge del decret dictat (14). 

Amb I'aparició del decret de col~lectivitzacions, el Consell d'Economia 
intenta finalitzar amb la col~lectivització dels petits, ja que la necessitat de comp- 
tar amb aquesta classe social petit-burgesa va ser compartida per tots els movi- 
ments polítics i organitzacions sindicals que reconegueren la seva tradició repu- 
blicana. Les posicions d'aquest Consell d'Economia van ser defensades per 
Esquerra Republicana de Catalunya. 

Podem di, per tant, que existia una ideologia política ben marcada, condicio- 
nada per la guerra i les diferents tendencies polítiques del cantó republica. Junta 
aquesta, perb, pel que fa a la farmacia barcelonina, hi bavia un afany una mica 
revolucionan i de revenja, pero no propi d'una molt caracteritzada confrontació 
de classes, ja que de les farmicies de Barcelona tan sols 36 foren incautades i 14 
clausurades o desvalisades, sofrint directament els efectes de la convulsió. 

13 - B"eall, J.M., Política econbmica. op.cit.; 18-23 i 215. 
14 - Conselleria d'Econamia. 1' Jornada de la Nova Economia. Generalilat de Catalunya. Butlieti tñ 

mestral (gcner 1937) oúm. 2,57 pp.: 24. 
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F i s  el primer d'octubre de 1937 no els era tomada la farmacia a 18 deis far- 
macbtics incautats. 

La farmacia col.lectivitzada núm. 14, els aprofitats de la postguem i la comissió 
tiqnidadora 

D'una d'aquestes farmacies col~lectivitzades hem pogut obtenir algunes 
dades que ens resulten útils. La documentació correspon a la que fou coneguda 
com a "Farmacia col~lectivitzada núm. 14", del carrer Diputació, 331 (cantonada 
Girona), que era propietat de Mana Veciana. 

Pel que coneixem, ja el 4 de novembre de 1936 aquesta farmacia va quedar 
controlada pels Sindicats Professionals de Farmacia C.N.T.-U.G.T., quedant en 
mans d'un farmackutic interi, un auxiliar interi, un mosso i una dona per a la 
neteja amb serveis contractats, aquesta última, d'una hora diaria. 

El moviment de caixa és anotat dieriament en un bloc corrent i junt a la sig- 
natura de l'auxiliar i al nom del farmaceutic hi figura el segell del comite d'in- 
cautació i el de la farmacia. 

El 25 de novembre consta com a pagada la contribució industrial correspo- 
nent al 4t trimestre de 1936 (15) i és en aquesta data que consta fou incautada la 
farmacia: 

~ 
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"Ates que el hrmaceutic Marian de Veciana, amb farmacia obería en el 

- camr de Girona no 59 d'aquesta ciutat, es troba detingnt des de fa temps, 
XXIX per ésser considerat facciós. 

"Resolem incautar-nos de dita farmacia amb totes les edstencies, ltibrr 
de Caka i demés. 
"Es formaüízam pel Comith de Control que nomenem en represeutació 
oostra, el inventati de totes les edsthncies i demés per procedir a la seva 
valoració real quan es cregui oportú. Qual acta-inventar¡, així con I'estat 
de Caixa s'acompanyari a aquesta a& de incautació. 
"Barcelona 26 de novembre del 1936 - F h a t :  Jesús Pa lde  Borrell, 

Lluis Ribas" 

És a partir del 27 de novembre que el segell "Incautat per els Sindicats 
Professionals de Farmicies" és substituit pel que havia estat l'oficial del Coi,legi 
de Farmaceutics de Catalunya fins el dia 3 de desembre. Els dies 3,4, 5 i 7 d'a- 
quest mes el segell primitiu figura novament perb 6s substituit definitivament pel 
del col.legi fins el dia 29 de gener de 1937. El dia 15 de gener ja figura la fama- 
cia com a "Farmacia colectivizada no 14". 

Les anotacions que es venien fent, com ja hem esmentat, en un bloc corrent, 
el Ir de julio1 de 1937 són fetes en uns impresos especials encapqalats amb el tito1 
"Farmacia colectivizada", estadets en els quals trobem el segell impres "Col.lec- 
tivitzacions de Farmacies de Barcelona". Aquestes anotacions es registren fins el 
31 de juliol. 

15 - Arx. pait. Librela de cuentas dc la farmacia ~olectivirada núm. 14. 
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Trobem un altre tipus de format d'impresos pertanyents al mes de setembre 
de 1937, sense signatures, sense segells especials, fins el dia 6 d'aquest mes, a par- 
tir del qual no coneixem cap mis document similar. 

La inspiració, ideologia, improvisació i particularisme que orientaren aques- 
tes actituds envers algunes de les farmhcies, així com els judicis posterior$, no 
permet apuntar dades massa concretes. El que si sembla cert, tot i la manca de 
documentació, és que si per una banda l'obtingut de les espoitacions d'aigunes 
farmhcies clausurades va servir per ajudar a muntar-ne d'altres destinades a fina- 
litats de guerra, com eren les que s'instal4aren al carrer Salmeron, Proveuca, 
Rosselló, Av. Verge de Montserrat i Av. de Can Baró, no és menys cert que algu- 
nes de les farmacies incautades van ser-ho a petició del propi amo per tal de 
poder continuar estant al seu front i a sou del comitk d'incautació. 

De totes maneres, ni les farmacies incautades ni les que després foren col.lec- 
tivitzades foren el resultat d'un pla coherent. Si en alguus casos la direcció 
econbmica d'aquelles farmicies va obeir a uns aguaits que tebricament haurien 
d'haver estat fidels a la ideologia econbmica i política que es pretenia, en altres 
casos els qui s'havien posat al front d'algunes d'elles s'apoderaven de les recau- 
dacions, no sent tampoc estranys aqueUs casos que els dependents donaven d'a- 
magat el que podieu als farmaceutics titulars per tal d'ajudar-los en la seva preca- 
ria situació. - 675 

Aixb encaixa perfectament amb una situació de caricter general enfront el XXlX 
decret de col~lectivitzacions ja que I'autentic sentit d'aquest decret no havia estat 
entes per les sindicals ohreres ni per la major part dels seus directius. Tant la 
U.G.T., malgrat la seva inspiració marxista, com la C.N.T. consideraven que men- 
tre I'empresa co.lectivitzada pogués pagar els jornals als treballadors no valia la 
pena parlar de col~lectivització i que d'akb se n'havia de parlar quan les empre- 
ses no poguessin pagar, oblidant-se que si s'hi arribava s'haurien esgotat les pos- 
sibilitats de l'empresa. Certament que el fracas del rigim de co.lectivitzacions no 
es va deure als seus enemics naturals, com eren els patrons o els seus represen- 
tants polítics, sin6 que es va deure als representants dels obrers. 

La indisciplina en el treball, que fomentaven els propis dirigents dels sindi- 
cats, que tractaveu a les empreses col~lectivitzades pitjor o igual que els seus 
amos, va portar a una manca de productivitat, la qual cosa, sumada al gran nom- 
bre d'analfabets, permetia afirmar el mes d'octubre de 1937: "iCom es pot pre- 
tendre, dooes, I'hxit immediat d'un sistema nou, a base d'un material humi tan 
deficient?" (16). 

Tampoc es desdiu amb la situació el manteniment de les farmacies incauta- 
des sense la direcció tecnica d'un farmadutic i en alguns casos sotmeses a actes 
de rapiiya. Sobre aquest particular, Pedro de La Mota, president del comitk 
d'empresa que s'havia coustitu~t, afirmava en el seu al4egat de defensa un cap 

16. Perez Bar6, A., Trenta mesos de eol~lccfivisme a Catalonya. (Barcelona, 1970) 242 pp. 
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acabada la guerra civil, que quan el comiti revolucionan va incautar-se de les 
famacies moltes d'elles tenien metal.lic en els seus calakos, del qual no se'n troba 
ni rastre. El1 ho estimava, per referincies, en més de 30 o 40.000 pessetes. També 
deia que després de la incautació el deute havia augmentat paorosament en pocs 
mesos. Pero que el mes cunós, deia La Mota, era que aquestes quantitats tampoc 
wrresponien a les comandes fetes per les fmacies, cosa que el1 comprova per- 
sonalment diverses vegades, sin6 que els individus del comitt? anaven carregant al 
seu aire els comptes de les famacies als majonstes (d'on procedien aquests estats 
de comptes) i akí  resultava que, quan un farmadutic o encarregat de farmacia 
qneia en desgracia s'incrementava el seu compte pel que pogués passar. 

En un informe presentat per la Federació Local de Sindicats Únics de 
Barcelona C.N.T.-A.LT., que comprenia el període de 19 de juliol de 1936 a 8 de 
mar$ de 1937, es deia, amb carkcter general, que les col~lectivitzacions comeqa- 
des el dia 22 de juliol de 1936, en no haver estat controlades per I'organització 
obrera, havien degenerat fins I'extrem de convertir-se les fabriques, tallers i altres 
centres de producció i distnbució en ventables cooperatives, desnaturalitzant 
amb aixo I'expropiació col4ectiva en lioc de beneficiar a tots, afavonnt tan sols 
les mesquines ambicions dels expropiadors, encannt el cost de la vida i desorga- 
nitzant, per tant, I'economia de la guerra i de la revolució (17). 

676 - Aquesta situació, que també condicionava el funcionament de les farmacies 
xXD( que havien estat incautades i col.lectivitzades, porta, com és Ibgic, a una catastro- 

fica situació des del nunt de vista economic. No hauna de transcórrer massa 
temps perqui el deficit, els impagats i la manca d'administració obliguessin a for- 
mar una comissió liquidadora de la col.lectivitat de fannhcies de Barcelona, que 
posava tanca al grancrac i al ha& resultant d'una acció incoherent dirigida &n- 
tra unes quantes oficines de farmacia, la qual cosa no significana, ni molt menys, 
que la ideologia orientada a la col4ectivització de la totalitat de les farmacies fos 
abandonada. Finalitzada la guerra civil, alguns magatzemistes de productes far- 
madutics pretengueren beneficiar-se de la situació creada, donant lloc a situa- 
cions forqa pintoresques que si no arribaren a quallar fou perqui el seu desver- 
gonyiment era massa evident. 

Hem de tenir en compte que la reestructuració de I'economia catalana s'in- 
tenti dirigir ja ben aviat despris del 18 de juliol de 1936. Les directnus d'aques- 
ta reestructuració tenien com a base que el benefician de la producció fos I'esta- 
ment obrer, el qual, en teona, havia de ser el director de l'ordre social que es pre- 
tenia establir. Aquesta teoria política, presa de qualsevol manera i fins a I'últim 
extrem, és la que havia portat a que es fomés el comite d'incautació del Col4egi. 
Pero ja el mes de juny de 1937 es reuní a tots els dependents de les farmicies 
incautades en una assemblea en la qual, per ordre de la Generalitat, aquest 
comitt? havia de deixar d'actuar com a tal comiti revolucionari i nomenar un con- 

17 - Despiés de la promulgació del decret de coi.lectivitzacions, alguns patmns es constituirien en eoa- 
peratives de produccid o induatnais, amb obren mrn a gerents. 
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sello comiti d'empresa pera I'administració i direcció de les farmacies incauta- 
des o coI.lectivitzades. En una assemblea posterior, aquest comite d'empresa 
dimitia i era substitu~t per un altre comite que es convertiria en I'abans esmenta- 
da comissió liquidadora. 

Corrents defensives entre els fannackuties. Plans de col~lectivihació, de concen- 
traeió i de socialització controtades de farmdcies 

El Govem de la Generalitat concebia la substitució de la propietat individual 
perla col.lectiva, deixant subsistir la propietat privada dels bens de consum i de 
la petita indústria. Sota aquesta ideologia, el conseiler d'Economia donava a 
coniixer el 24 d'octubre de 1936 el celebre decret de col~lectivitzacions (18) sobre 
el qual es pretenia girés el futur de I'economia catalana. 

Un mes després de la promulgació d'aquest decret, per ordre de la 
Conselleria d'Economia del 28 de novembre de 1936, era admes que en determi- 
nats casos es podia anar a la concentració o agrupament en una empresa única de 
les diverses empreses d'una mateixa branca industrial (l9), ordre que es produia 
quan ja eren diverses les farmacies que havien estat incautades per I'esmentat 
comite d'enllac C.N.T.-U.G.T. d'auxiliars i trebauadors de farmacia, com ja hem 
pogut comprovar amb la farmacia col.1ectivitzada núm. 14, que bo va ser a partir 
del 4 de novembre de 1936. - 677 

Els agrupaments o wncentracions obeien a un procediment de reestructura- XXlX 
ció de I'economia, constituint grans unitats de producció i venint a ser la mani- 
festació jurídica de l'anhel sindicalista de controlar les diferents branques econo- 
miques pels sindicats de la respectiva indústria, formant grans fabriques o taiiers 
sindicals, cnteri, aquest, típic deis militants C.N.T. i oposat, com és natural, al 
sentir i als interessos de la petita burgesia, petits tailers, indústries i comercos. 
Pero, tot i que el Consell d'Economia de la Generalitat no aprova els agrupa- 
ments proposats en aquells casos que aquests podien perjudicar els interessos de 
petits industrials i comerciants, el dret dels quals a la propietat havia estat reco- 
negut, aixb no excloia que, al marge dels agrupaments legalitzats per la 
Generalitat, n'existissin d'altres mancats d'aquesta legalització, tal c o n  va passar 
amb algunes oficines de farmacia. 

El mes de febrer de 1937, en el Diari Oficial de la Generalitat (20) es dona- 
va compte de I'obertura del període d'informació referit a un projecte de con- 
centració en una única empresa de les oficines de farmacia radicades al municipi 
de Barcelona, projecte que venia referit al 29 de gener de 1937, data de la seva 
presentació. 

Resulta bastant fosc I'origen i confecció d'aquest projecte de concentració 
abans de ser presentat a la Conselleria d'Economia, encara que es va atribuir a 

18 - "Diari Of. de la Gen. dc Cal." (1936) 302,373376 
19 - Id. (1937) 33; 531. 
a - Id. 
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un pla fet el 5 de desembre de 1936pel comite d'eniiag C.N.T.-U.G.T. (21), onen- 
tat per Seven' Tarragó i els seus col4aboradors (22), perb, sens dubte, figurant 
entre ells algun famadutic. 

A l'informe anbnim confeccionat a Barcelona un cop finalitzada la guerra 
civil (23) s'afirma que, per tal de desorientar al comite mixt d'enilag C.N.T.- 
U.G.T., alguns dels farmac&utics afiiats a la secció farmadutica de la C.N.T., per 
conveniencia del moment, ja el mes de setembre de 1936 havien confeccionar 
rapidament un pla utbpic de col~lectivització total de la farmacia (24). Que la 
situació era molt fluida se'ns mostra també quan, pocs dies després, el 10 de 
setembre, a la Conselleria de Sanitat es tractava de la reaiització d'inspeccions 
sanithries a les famacies incautades, sent el seu principal objectiu prevenir noves 
incautacions, objectiu que fou suficientmeot cndaner per seduir a I'esmentat 
comitk &t. 

En aquest informe es diu que Seven Tarragó havia acceptat aquest pla de 
col~lectivització total fins l'extrem que ho havia donat a wueixer per la radio com 
si fos obra personal seva. 

Si tenim en compte, d'altra banda, que en el mateix informe es din que quan 
en el Dian de la Generalitat es donava wmpte de I'obertura del penode d'infor- 
mació relatiu al "Projecte de concentració en una sola empresa de les oficines de 

678 farmacia radicades en el Municipi de Barcelona", els autors de l'informe a que 
XXU( ens referim van rebatre el citat projecte adoptant una posició radical i violenta i 

-segons es diu- amb ventable peiill dels qui hi intervenien, el van rebatre "salvant 
de la ~ T n a  a la elasse farma&utica de Barcelona", aixb ens fa considerar amb 
molta reserva la pretesa innodnc~a de Seven Tarragó en acceptar i fer-se seu el 
pla de col~lectivització de la farmacia confeccionat el mes de setembre de 1936 i 
que bavia estat -segons s ' a fha -  de I'agrat de Tarragb, quan, d'altra banda, el 5 
de desembre de 1936 havia apadrinat la presentació a la Consellena d'Ewnomia 
d'nn projecte de concentració de famacies. 

Davant d'aixd dubtem de si realment existiren dos plans diierents eiectuats 
al mateix temps, un de wl~lectivització i un altre de concentració, o, el que 6s m b  
probable, si Tanagó va adoptar al sen aire idees d'ambdós grups famackutics 
sindicats a la U.G.T. i a la C.N.T., creant una doctrina farma&utica "sui-generis" 
ja que no podem ambar a una altra conclnsió -si no apareixen documents m6s 
concloents- a la vista dels punts pnncipals del discurs que el dia 20 de setembre 
de 1936 havia pronunciat Tarragó al teatre Poliorama de Barcelona. 

21 . A n p n n .  Kcp~naigl: tdrni.irrul,c. 1930 1939. J C L nvc,nu~rii .  13 f .  1 
22 M.. 2 - ,\ .iqurri prj:cte $ 8  donara suport (i!ijlibo yut. en rin iuliii picIcnJcia l'inlrrvcnii>r Jc 

la Generalitst en la col~lectivit~aci6 projectada. 
23 - Anbnim. Exposicidn detallada. op.cit. 
7d. Ignorem si aqueats fels mantenien una eontinuilat amb el descnvolupament de I'asemblea que tin- 

guf l lwel6de  setembre de 1936,convocadapel Sindical de SanitatC.N.T., per tractar enclusivament 
de La iacautaci6 de famdcies. 
(vcgeu: "La Vanguardia" del 6.9.1936). 
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Continua dient el mateix informe que foren els seus propis autors els encarre- 
gats de realitzar el pla que havien proposat al comitk mixt. Que transcorreguts tres 
mesos encara no s'havia donat un sol pas i que, havent-se acabat les reserves econb- 
miques de les farinicies pnmerament col.lectivitzades, tornaren a iniciar noves 
col~lectivitzacions, amb carhcter esporadic, per tal de cohrú. el dkficit de reserves. 

Va ser aquest conjunt de circumstancies el que influencia la presentació el 29 
de gener de 1937 de1 pta de concentració de farmicies a la Consellena 
d'Economia de la Generalitat de Catalunya? 

Lamentablement, desconeixem el contingut d'aquest pla que es presenta a la 
Consellena d'Economia i som conscients dels buits documentals existents que no 
eus permeten con&iier amb tota certesa l'actitud de Tarragó. 

Sahem de l'existkncia d'un projecte de confederació de fannhcies (25) perb igno- 
rem si tingué alguna in0uLncia en el que ñns ara hem esmentat, en un o altre sentit. 

De totes maneres, creiem que l'informe anbnim fet acabada la guena civil 
ofereix un caracter poc objectiu, a l'extrem que se'n desprLn que tot el que va 
passar a Barcelona relacionat amb la farmacia durant la guerra civil va ser pre- 
vist, calculat, madurat i va tenir Lxit gricies als deswineguts autors de I'informe. 
Aixb costa de creure ja que si tenim en compte que els farmac&utics d'ideologia 
de dretes foren empresonats els uns i desapareixerien el altres, qui va tenir cura 
de crear el prodigi d'organització que es desprLn de I'informe? També ens 679 
sorprkn quan s'afinna que a la tasca d'obstrucció de les col.lectivitzacions sem- - 
pre s'hi traba la franca col~laboració deis elements tkcnics del Consell XXIX 
d'Economia, quan resulta que el mes de maig de 1937 es dissolia el ComitL d'a- 
propiacid d'auxiliars i no era fins l'octubre del mateix any que es constituia el 
ConseU General de la Indústria dels Serveis &Higiene i Sanitat, dins el Consell 
d'Economia de Catalunya. 

No podem oblidar tampoc que, en molts aspectes, el motiu fonamental del 
frads de l'aplicació del decret de col~lectivitzacions de novembre de 1936 fou no 
poder-se constituir la caixa de crkdit, fonamental per al seu possible desenvolu- 
pament. L'actitud que es dona entre els sindicalistes del ram farmackutic no va 
ser diferent a la que es dona en altres sectors. Afirma Pérez Bar& '<Citarem tres 
exemples tipics que es reproduiren en gran escala: primers comit6s de control 
constituits per treballadors addietes al patró, que no es constituiren fms que 
fnren ubligats per la Ilei, els quals no controlaven res, timitant-se a cobrir amb 
Uur signatura la responsabüitat patronal i a quedar bé amb I'amo per si el dia de 
dema eanviaven les cireumstincies; segon, empreses el patró de les qoals sabo- 
teja Gns al darrer moment la constitució del comit6 prevalent-se de la ignorbeia 
dels seus treballadurs i que després d'haver-lo constituit en prescindí en absnlut, 
obstacuützant la seva tasca, per allb que "a casa manojo", i comitks de control 
d'empreses privades, erigits en cnnseU d'empresa com si es tractés d'empresa 
col~ledivitzada, els quals, havent m c o n a t  completament el patró, disposaven 

25 - Jordi, R., Un dcsconofldo anteproyecto de confederaci6n dc farmacias nacido en Barcelona duran 
te la guerra civil de 1936.1939 "Bul1l.lnf.Circ.Flca." XI (1979) 121,54:58. 
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dels fons al seu eapriei, feien eUs matekus les operacions comercials, s'abrogaven 
el dret de preudre í acomiadar personal, etc, comitbs, generalment, que, quan els 
volien explicar que s'extraümitaven en Uur comesa, uivomven I'espent revolu- 
cionad del 19 de juliol, sense explicar, pero, quin paper havien t inyt  en la revol- 
tan (26), la qual cosa dibuixa oportunismes que es veuen reflectits en el camp de 
la farmacia quan sabem que encara el mes de novembre de 1938 el Comite de 
Sindicats Profassionals de Farmacia U.G.T.-C.N.T. notificava l'existkncia de 
desaprensius que, sense necessitat, es feien timbrar receptes i específics per acon- 
seguir-los graluitament (27). 

Malgrat tot, el projecte de wncentració de farmacies no fou I'únic pla nascut 
de la situació creada. 

Segons l'esmentat informe, el mes de mar? de 1937 novament foren requents 
els farmadutics de la secció de treballadors tkcnics farmaceutics del Sindicat 
Únic de Sanitat C.N.T. perque, a la vista del congrés de Sanitat que s'havia de 
celebrar a Valencia del 20 al 24 de mar$, confeccionessin un projecte d'organit- 
zació farmaceutica de conformitat amb la ideologia C.N.T. Sota aquestes condi- 
cions s'elaborh un pla per ser presentat en aquell congrés, que comprenia l'agru- 
pació de les farmacies, sector de distribució i laboratoris (28), projecte que es 
contraposava, recolzat per altres farmaceutics, al presentat a la Consellena 
d'Economia de la Generalitat i que havia motivat l'aparició en el Dian Oficial de 
I'anunci de l'obertura d'un període d'informació previ per anar cap a la concen- 
tració de farmicies. 

A aquests dos projectes, el de concentració de farmacies en una empresa 
única presentat a la Conselleria d'Economia i el confeccionat pels farmackutics 
agrupats a la C.N.T. i basat en el que havia de donar-se a coneker en el wngrés 
de Valencia, s'hi ha de sumar que els farmaceutics afiliats a G.E.P.C.1.-U.G.T., 
a tL  l'anunci que havia sortit en el Dian Oficial de la Generalitat sobre una pos- 
sible concintració, interposaven els seus arguments basant-se en un altre pla que, 
sense ser col4ectivització, també pretenia canviar radicalment la totalitat de la 
farmacia catalana. 

El dia 4 de mar? de 1937, el Gremi de farmackutics de la comarca de 
Barcelona U.G.T. dirigia als farma&utics barcelonins una circular (29), signada 
gel secretari, donant compte del recurs posat wntra la concentracid de famiacies 

26 - Pdrez Bar6, A,, Trenla mesas. ap.cit.; 82. 
27 - "La Publieitat",3.9.1937; 3. 
28 - A les"Memofias del Primer Congreso Nanonat de Sanidad" celebrat avalenea del 20al24 de mar$ 

de 1937. no hi trobemeappia concret. Elquc escita de la farmacia. coma entiht general,quedaresu- 
mit en el Ir punt de les "Bases Elementales para la arganizaci60 de la Nueva Sanidad: Socializaci6n 
de la Sanidad mediante la abolición del lucra comercial con la supresidn total del propietnrio en los 
diversos servicios o esrablecimienras sanitarios". R.1 que la al Earmadirric -scgons aquestes memB 
"es- esfcia un orofund debat sobre la delimitl&5de funions del tecnic fama&utici del tecnicauxi- 



en una única empresa per considerar-ho antisocial, ja que portava a una col4ec- 
tivitzacid de la intel.ligt?ncia, donada I'activitat professional del farmaceutic. 
Admetia, en canvi, que I'oportú fóra fer una reorganització de les professions 
perque aquestes responguessin a les necessitats de la nova societat que es volia 
crear. Creien més en una socialització controlada pels poders públics, ja que pen- 
saven que la concentració no podia conduir a un millor semei farmaceutic sin6 
que podia arribar, en certs casos, a constituir-se en monopoli amb un excessiu 
poder i en benefici d'algunes accesones o complementkries de la farmacia i en 
gran pe judici d'altres i dels obrers que se'n sustentaven; dades aquestes que I'in- 
forme dels farmac&utics C.N.T. ignora per complert i que creiem ens confirma el 
que abans hem esmentat de la seva parcialitat. 

Distints criteris: distintes agrupacinns sindicals 
És evident que els vents bufaven cap a un tipus de control econbmic sotme- 

sos al moviment de les pressions que podien predominar segons el moment polí- 
tic, pero també ho és que entre els farma&utics, agrupats els uns en el sindical 
C.N.T. i en la U.G.T. els altres, existia un distanciament, tot i que l'actitud defen- 
siva era la rnateixa. 

Cal tenir present que aquest distanciament havia motivat certes situacions, 
les unes queja s'havien produit i les altres que vindrien mes tard durant el trans- 

681 
curs de la guerra (30), i si qnasi tots els farmackutics estaven disconformes de - 
vegades amb la política seguida per la Conselieria d'Economia i altres vegades XXIX 
per I'actitud dels membres integrats en les sindicals obreres, per les confiscacions 
fetes a les oficines de farmacia o pel que poguks venir, res hem trobat que ens 
mostri que entre els uns i els altres va existir una veritable coordinació indicado- 
ra que les oposicions legals presentades al projecte de concentració referit a les 
oficines de farmacia obeien a un pla de conjunt, malgrat I'existkncia d'un criteri 
comú inspirat en la defensa dels interessos professionals i econbmics. Les 
referencies orals obtingudes d'alguns farma&utics no ens donen proves contun- 
dents per fer-nos canviar de criteri, perb no es tanca la possible existencia d'un 

- 
30 - El mes de gener de 1937 s'havia conslitt%~l el Gremi de Farma&utics de la Comarca de Barcelona, 

afiüat a G.E.PC.L, adhent a la U.G.T. El 7 de fcbrcrde 1937 s'havia creat la secei6 de Treballadon 
tecnics del Sindical de Sanilat C.N.T. El 22 de maigde 1937 Nieasi Olivin Paladn era nomenal secre- 
tar¡ general dels Serveis leenies Fana&ulics de la Generalitat (a6tiat a C.N.T.). El 31 de maig de 
1937 es eonsfilufa el Sindical Praiessional de Famac&utics de Catalunya U.G.T. adherit a la 
Federaci6 Catalana de Treballadon Sanilans U.G.T. El 10 d'agosl de 1937 Barlle Miquelarena en 
nomenat delegal pcr entendre en la reorganitzaci6 dels organismcs iarma&utia barcelonins. El 23 
de setembre Josep CuUari C s l d  era nomenet assessar lbcnic encanegat, amb caracter interí, dels 
Serveis farmacbutics de la Diremi6 General de Sanital de la Generalitat de Catalunya. Pel febrer de 
1938 tenien l ae  a Barcelona eleccions per ocupar 81s ckrrecs de la delegaci6 wI.legia1 Delega06 
Barcelonade! Col.legi de Farma&uticsde Calalunya. El Ir de mar$ de 1938 Cuivanera nomenalcap 
de la secci6 de farmacia de i'oficina lbcnica sanitaria de la Diremi6 General de Sanilat de la 
Generalitat de Caielunvu. E11 d'abr¡l de 1938 el Sindical Professional de Farmac&utics de Calalunva 
U G F kngrircavi cn bloc en el Stndical JeIr<bal lad~ndc Ir Indliitita Farniiduiica U G'l'. Srcri6 
Profesii~nal, Farm3cCuIio El Iód'ociub<c icntrn Iloc nosarncnl cn ti col rgi rlcrc!un, pr ocupar 
els csrrecs direnius de la Dclcgaci6 Barcelona. 
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petit nucii que actuava sobre la mama i segons els fets, tal i com sembla des- 
prendre's de I'actitud adoptada enfront de la col~lectivització, i tal vegada &una 
manera politicament m& activa. 

Per tal d'enfrontar-se a la col~lectivització de farmacies, els farmac&utics afi- 
liats a la C.N.T. havien adoptat la tictica d'aprofitar-se de les diferencies existents 
entre els obrers sindicalistes C.N.T. i els U.G.T. i, basant-se en aquesta tictica, 
s'interessi als diigents del Sindicat de Sanitat C.N.T. perque s'organitzés una 
assemblea, que tingué Uoc al Teatre Novetats de Barcelona, presidida pel presi- 
dent del Sindicat Únic de Sanitat C.N.T. 

L'objecte d'aquesta reunió, de caricter informatiu, era exposar certes direc- 
trius i condicions sota les quals podrien ser admesos els farmaceutics en aquesta 
sindical. Foren tres els punts motiu de discussió i que es donaren coma garantia 
pera la integració de farmadutics a la sindical: a) que fins que els farmaceutics, 
de comú acord amb els altres elements sindicalistes, no aprovessin les normes de 
col.lectivització, el rbgim administratiu de les oficines de farmacia eontinuana en 
mans dels seus propietaris; b) que el projecte de col~lectivització de farmicies 
sena fet pels propis farmaceutics d'acord amb tots els elements interessats; c) que 
el control de les organitzacions farmac6utiques havia de correspondre exclusiva- 

682 ment als farmaceutics. 
- Temps desprks se celebrava una altra assemblea, aquesta pero al Teatre 

Barcelona, per dilucidar si els farmadutics entraven en bloc a la Sindical C.N.T., 
la qnal cosa afavona, gricies a la postenor intervenció del farmacentic Oliván, la 
creació de la seeció de treballadors tecnics farmadutics del Sindicat Únic de 
Sanitat C.N.T. el 7 de febrer de 1937. 

Paral.lelament a aqnests fets, un altre grup de farmaceutics s'havia constitnit 
en Gremi de Farmac2utics de la comarca de Barcelona, filial de la G.E.P.C.I. i 
adherit a la U.G.T., el gener de 1937. 

A conseqüencia de les deliberacions mantingndes al Congrés d'Auxiliars de 
Farmicia U.G.T., celehrat a Valencia els dies 8 i 9 d'abril de 1937, es tolera que 
elsfarmadutics propietaris de farmacia s'agrupessin el 31 de maigdel mateix any 
per tal de constituir el Sindicat Professional de Farmaceutics de Catalunya, adhe- 
rit a la Federació Catalana de TrebaUadors Sanitans U.G.T. Aquest sindicat pro- 
fesional comencava a actuar el dia 6 de julio1 de 1937 quan als locals de la secre- 
taria general de la U.G.T. tingué lloc una violenta assemhlea, presidida per Del 
Barrio, del Partit Comunista de Catalunya, assistint-hi a més els delegats de la 
Federació Catalana dels Treballadors sanitaris U.G.T. En aquesta assemblea els 
auxiliars de farmacia, farmac&utics assalariats, Uevadores i practicants de medici- 
na s'oposaren violentament al reconeixement del caracter professional del far- 
maceutic, reconeixement que al final s'aconseguiria gricies a1 Sindicat 
Professional de Farmadutics, després de tota una nit de violentes discussions. 

Aquest sindicat creat, que havia reunit a aquells farmadutics que considera- 
ven menys virulentes les idees U.G.T. que les C.N.T., pel mes de marqde 1938 era 
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incautat pel farmackutic Montagut, actuant, sembla ser, instigat per Tarragó, 
donant lloc a que 1'11 d'abril els farmac&utics que e: formaven ingressessin en 
bloc en el Sindicat de Treballadors de la Indústna Farmac&utica U.G.T., secci6 
de Professionals Farmadutics, constituint-se la junta p o s  dies després i desapa- 
reixent I'esmentat Sindicat Professional de Farmadutics de Catalunya. 

Aquestes dues linies dibuixades que agrupaven a grosso modo dos sectors de 
farmadutics eren, evidentment, conseqü&ncia d'afinitats anteriors a la guerra i el 
fet que s'ambés a aquestes dates amb uns organismes diferents que la situació 
politica havia obligat a constituir, ens mostra clarament que, tot i enfront d'una 
situaciódifícil per a fots, aquests dossectors de famadutics estaven ben definits. 

Abans de la constitució de la secció de Treballadors Tkcnics Farmackutics del 
Sindicat Únic de Sanitat C.N.T. i del Sindicat de TrebaUadors de la Indústna 
Farmackutica U.G.T.-Secció Professional Farmackutica, quan aparewa en el 
Dian Oficial de la Generalitat del mes de febrer de 1937 la petició del municipi 
de Barcelona per a la concentració de farmacies, com abans hem esmentat, el 
Gremi de Farmac&utics de la Comarca de Barcelona preseutava el mes de mar$ 
a la Consellena d'Economia (31) una proposta encaminada a una nova estructu- 
ració de la farmacia. Aquesta proposta havia estat estudiada conjuntament per 
bastants farmackutics que es basaren en estudis realitzats dins del nucli impulsor 

683 de I'Acadkmia de Farmacia de Catalunya (32). Els seus ongens arrancaven, per - 
tant, d'un temps mnlt anterior a l'inici de la guerra civil i encara que s'ha dit que XXM 
aquesta proposta motiva la retirada del projecte de concentració en una Única 
empresa de les farmicies barcelonines, nosaltres ens preguntem, recordant l'in- 
forme anbnim abans esmentat, fins quin punt aquesta oposició raonada va poder 
influir en la posterior retirada del projecte de concentració de farmacies? No bo 
sabem. Perb pocs dies després de presentada aquesta proposta, el conseUer 
d'Economia, Andreu Capdevila, de la C.N.T., convocava una reunió a la 
ConseUeria d'Economia per tractar del tema. Hi assistiren representants dels 
auxiliars de farmacia U.G.T. i C.N.T. Perb que la cosa no queda massa clara ens 
ho palesa el representant de la C.N.T. en unes declaracions que va fer a la prem- 
sa afirmant que el conseller de Sanitat, Valen Mas, havia iniciat la seva tasca en 
I'aspecte famadutic signant una ordre per la qual s'aixecava la incautació que 
pesava sobre el col4egi i s'anomenava al Dr. Oiiván secretari general deis Serveis 
Farmadutics, "palpable demnstració de que la CNT, numés la CNT, s'bana pre- 
ocupat de discutir i defensar a través del seu Smdicat de Sanitat, Assisthucia 
Social e Higiene el dret mural dets fannachutics i auxiliars", i creia que tots els 
farmadutics havien d'assabentar-se que a la discussió del projecte de la concen- 
tració de farmhcies havien interviugut els farmadutics de la C.N.T., com era 
norma -deia- en ets sindicats on tots eren iguals, sense preferkncies de cap mena, 

31 - An.pan. Reponatgo hrmadutic. opcil.; 1 i 2. 
32 - Jordi, R.. Aprorimanón a la historia. op.01.; 34-35. 
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ates que les nonnes confederals no admetien caciquismes i que abans de la deter- 
minació tots els aíüiats tenien dret a discutir, no sent els executius autontaris els 
qui marcaven el seu camí sinó les assemblees de tots els treballadors, des del tbc- 
nic a I'aprenent (33). 

Evidentment, en aquest tema existeixen encara molts buits que únicament 
podnen omplir-se amb I'aportació de documentació sobre el particular, tot i que 
dubtem que encara existeixi. 

Coneentrsció de famiaeies en altres locaütats catalanes 
Si a Barcelona els farmaciutics i els auxitiars agrupats a les sindicals havien 

frenat el projecte de wncentració de farmacies fins arribar a aconseguir que 
aquest es retirés de la Generalitat, no havia succeit el mateix en algunes focali- 
tats catalanes. 

Ja a final de I'any 1937, a la reunió del dia 31 de desembre que tingué lloc a 
la Consellena d'Economia, en el Consell de les Indústnes &Higiene i Sanitat, es 
donava wmpte d'un informe sobre l'agrupaciú de treballadors de farmacia de 
Barcelona i, al mateix temps, es tractava de la reclamació feta per una vídua de 
farmaciutic que sol.licitava al Consell que ti fos retornada la farmacia del seu 
mant, situada a Puigcerda, acordant-se fer sobre ambdues qüestions els perti- 
nents informes per decidir sobre el particular (34). 

A Badalona, des del I r  de maig de 1937, havia quedat agrupat el servei far- 
maciutic de la població, clausurant-se algunes farmacies i ajustant el personal a 
d'altres en millors condicions econbmiques, quedant-ne tan sols dues al marge 
d'aquesta concentracio una de les ja existents -la farmacia Flont- i I'altra per- 
tanyent a la Cooperativa Sanitaria, creada amb anterioritat I'any 1934. 

Aquesta coneentració en principi funciona apreciablement. En no poder, 
perb, acoplar-se a totes les oficines de farmacia existents, impedint-se per tant la 
planificació total de la indústria, es plantejaren senoses dificultats ewnbmiques. 
Paradoxalment, el criteri recollit entre els ex-propietaris de farmacia era el sos- 
teniment de les oficines ates que les que quedaven havien de fer-se carrec de les 
despeses de les clausurades i consideraven, per tant, que havia de persistir la con- 
centració iniciada. 

A la vista dels fets, el Consell General de les Indústries $Higiene i Sanitat 
considerava aue e1 seu informe havia de  ser favorable a I'asmament total de Les - ' 
farmacies de Badalona, no havent-ne de quedar cap de descartada, o sigui, la de 
la cooperativa i la que estava en lliure exercici. Com fos que el funcionament de 
la fahacia cooperativa havia estat bo, acordava el ~onsel l  deixar I'assumpte 

33 - "Solidandad Obrera" del 266.1937, 
Quanl a aqumta ideologia, vegcu: lord¡. R.. Puntos de visla y conceptos anarquislas sobre sanidad 
dutantc el periodo 27 de sepliernbre de 1936 al 24 de marzo de 1938. "OFFARMA" IV (1985) 5, 
89213 i 6,33:68. 

34 - Arr.p&. CoDKii d ' F m n o ~  de Cmlunya. Conse8 de les lodústnes @Higiene i santtat. Acta núm. 6, 
21.121937, 
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pendent fios a obtenir més dades en pro d'una resolució definitiva, no sense 
abaos evacuar I'informe corresponent, que creiem prou ioteressant: 

"Personats a Badalona el dia 4 del present per tal d'ioformar sobre 
I'Agrupament de farmacies de dita ciutat, en presencia del Regidor 
Conseller d'Emnomia, comparegueren, el Consell d'Empresa de I'es- 
mentat Agntpament, representacions Sindirsts i els farmacentics afectats 
per el mateix, eis quals expoiaren: 
"Que amb data ler de mmg del 1937 queda de fet agrupat el Sewei far- 
maceutic de dita població racionaühant i planiñmt el mateix, d'acord 
com les uecessitats de la poblaeió a quin fi p r d i r e n  a clausurar algrutes 
de les oficines de farmacia, fius llavors obertes, acoblant el personal de 
les mateixes a alires farmacies, quedant al marge del dit Agrnpament, Ia 
farmacia mont i la farmacia de la Cooperativa Sanitaria establerta en 
I'esmentada població. 
"Que tots eis famulceutics estan conformes amb I'esmentat Appament 
fent uoicament algunes obsewacions sobre els inventaris i existkncies 
deis seus respedins establunents. 
"Que dit Appament es desenrotlla en el seu principi prbsperament, 
perb, que el no iignrs~hi totes les oBcioes de farmacia dintre del mateix 
i no fer possible la planifcació total de dits seweis; les difieuftats de apro- 6_ 
visionament i I'angment del cens de cooperadors que tenin farmacia prb- XXiX 
pi i  es seweixen de la mateixa ha portat dit Agrupament a una situació 
ventablement precSna, trobant-se actualment en series düicultats econb- 
miques. 
"Per p M  dels allí presents es fa constar, que el retorn al llinre exercici de 
iu seva pmfessió, faria encara mes difícil el sosteniment dels trebafladors 
que actualment viuen migradsment de I'esmentat Agnipment, per 
qoant els gastos generals de les fawhcies achtalment obertes, sena incre- 
mentat amb els corresponents a les clausorades i per tant creuen neces- 
sari subsisteixi I'esmentat Agntpament, adoptant-se les mesures que es 
creguia convenients per tal de que els interessos del mateix no es trobim 
contra-posats amb els de la farmacia cooperativa. 
"Aquesta ponencia; Ates que es voluntat dels seus compouents sabsis- 
teixi dit Agntpament que ha portat als seus components a pesar de les 
seves dificultats econbmiques un alt sentit de convivincia social. 
"Ates que la seva dissolució no millorana I'estat econbmic dels seus com- 
ponents. 
"Ates que i'ordre referent a Agrupment diu en el seu article ler Podra 
ésser acordada la concentració o Appament en una Empresa única de 
les diverses Empreses d'una mateixa branca industrial que existeixen en 
la totaütat del temtori catal'a o en alguna de les seves demarcacions. Lo 
qwl sembla donar un &e d'obligació totaütanri per part de totes les 
Empreses d'un mateix ram que es trobin dintre de la demarcació afecta- 
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da, obligatorietat que es necessivia per poder planificar degudament la 
indústria. 
"Ates que ni econbmica ni socialnient es possible retornar les farmacies 
als seis aofics patrons 
"Ates que I'Agrupament va demostrar-se efícient i per llurs característi- 
ques orgeniqoes es la forma mes justa pera desenvolupar la indústria far- 
madutiea 
''Atk, que I'actual crisi de dit Agmpament es imputable a competkncies 
entre cooperativa, farmacia part idar i agntpament. 
"Ates que el regim cooperatiu en la farmacia es estimable i ha de merhi- 
xer per part d'aquesta Ponencia respecte. 
"Opina: Que den i n f o m a ~ s e  favorablement I'esmentat Appament  
amb caracter totatitari per totes les Empreses del dit m existeuts al 
terme de Badalona, es a dir incloent en el mateix la farmacia Florit i la de 
la Cooperativa Sanitaria. 
"Que per part del Conselt General de la Indústria d'acord amb el ConseU 
Superior de la Cooperació s'adoptin les mesures necesskies per salva- 
guardar els interessos dels cooperadors de Badalona". 

Pel que fa a la farmacia de Puigcerda, es desprhn de I'informe donat pet 
686 ConseU que abans del 19 de julio1 existeúten en aquesta localitat tres farmacies, - 

que es reuniren en una sola després d'aquesta data, funcionant en rkgim col4ec- 
tiu en el local de la fam&cia Comamala, per la qual cosa la vidua del titular, 
Me[& Avilés i Balaguer, reclamava la devolució de la seva farmacia. Perb, segons 
I'informe rebut en el ConseU, resultava que I'edifici no era de la seva propietat i, 
d'altra banda, tots els productes existents a la primitiva farmacia Comamala 
havien estat retirats pel Comitk de Control de la casa Dr. Andreu, S.A. per tal de 
liquidar un deute. El Conseii, després de desestimar la petició de la vfdua (33, 
ates que aquesta no podia ablegar cap propietat sobre la farmacia, aconsetlava la 
legalització de la col.lectivitzaci6 o bé la seva municipaiització d'acord amb I'a- 
juntament de la població. El 10 de febrer de 1938 tots els membres de la 
Farmacia Popular de Puigcerda es dingiren al Consell per tal que aquest proce- 
dís a la legalització de I'esrnentada farmacia, passant-se tot I'expedient al ConseU 
d'Economia peral seu tramit (36). 

Una altra de les qüestions enfocades pel Consell General de les Indústnes 
$Higiene fou la referida a les anomalies en el desenvolupament de les farmacies 
de Tenassa. Es deia que vistes "les earaetenstiques especials" d'aquest assump- 
te i la conven3ncia de resoldre'l rapidament, s'acordava, sense ni tan sols discu- 
tir-ho, traslladar-ho al comitk executiu del Consell(37). Les especials caractens- 
tiques consistieo en discrepincies entre militants de la U.G.T. i de la C.N.T. 

35 - Id., Acta núm. 7,24.1.1938. 
36 - Id., Amtanúm.9,10.2.1938. 
37. Id., Acta núm. 11.10.3 1938 
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Un altre problema fou el creat pel tancament de les farmacies els titulars de 
les quals havien estat mobilitzats, qüestió aquesta que es passi a la supenoritat 
perque les sindicals estudiessin la solució, atks que el problema repercntia sobre 
els treballadors d'aquestes farmicies. 

Relacinns de la farmacia barcelonina amb la Conselleria de Sanitat de la 
Generalitat de Catalnnya 

Ja en descens la preponderancia de les sindicals pel progressiu af iauwent  
del control de l'ordre polític per part de la Generatitat, tot i que la qnasi totalitat 
dels farmaceutics procuraven adoptar posicions favorables per conservar la pro- 
pietat de la farmacia, continuava existint una diferenciació ideolbgica enfront la 
problematica professional entre els farmadutics agrupats a la sindical C.N.T. i els 
de la U.G.T. Aquesta matització queda novament de manifest pel que fa a la 
Secretaria de Serveis Tecnics Farmadutics de la Consellena de Sanitat. 

Ja el 28 d'agost de 1936, per decret de la Generalitat, signat per Martí Rauret 
(38) de la Conselleria de Sanitat i Asistencia Social, s'havien dissolt la Junta 
Superior de Sanitat, les Juntes wmarcals i municipals de Sanitat i totes aquelles 
que depengneren d'elles. Segons la llei de bases del Parlament de Catalunya del 
5 d'abnl de 1934 i el decret del 28 d'agost de 1936, es creava el Consell General 
de Sanitat de la Generalitat, dins de la Consellena de Sanitat, integrat per repre- - 687 
sentants de diferents partits (39). XXIX 

Per decret del 25 de desembre de 1936 (40) les funcions d'aquest ConseU pas- 
saven a ser assumides pels Consells locals de Sanitat i Assistencia Social, pels 
Consells comarcals de Sanitat i Assisthncia Social i pel Consell tecnic assessor de 
Sanitat i Assistkncia Social. 

Maigrat tot, els matissos diferencials, reiteradarnent assenyalats, no obeien a 
un enfrontament senós entre els farmac&utics afiliats a una o a altre sindical, ja 
que tots veien amenacats els seus interessos. Hem de tenir en compte, pero, que 
si els farmaceutics agrupats a la sindical C.N.T. consideraven que la situació era 
transitoria i que el resultat de la guerra donana a la Uarga per vencedon als 
nacionalistes, els agrupats a la sindical U.G.T., prenent w m  a puut de partida la 
professionalitat del farmackutic, enfront d'un resultat de la guerra que conside- 
raven incert, admetien que s'havien d'aprofitar totes les circumstincies perque el 
farmac&utic, amb el sen pes professional, fos prerent en el Consell de Sanitat per 
tenir veu i vot enfront les possibles transfonnacions en que ja feiaanys veien abo- 
cada a la farmacia, d'acord amb la funci6 especial que concedien a i'especialitat 
d'oficina. Aquesta diferencia de cnteris de professionalitat, més acusada en el 
gtup U.G.T., ja existia amb antenontat al 18 de juliol. 

38. '"Builleií de la Conselieria de Sanitlt i Auist&ncia Social" (1936); 16. 
3 9 -  3 per E.R.C., 5 per C.N.T., 2 pei EA.¡.. 3 per U.G.T., 1 per P.S.U.C. 1 per P0.U.M. i 1 per 

I'Ajuntament. 
40. "Bullletidc la ConscIiecia de Sanilat i AsislEncia Social" (1936)W; 1238. 
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L'any 1933 ja s'havien posat en evidencia les orientacions i estudis d'alguns 
d'aquests farmaceutics sobre la necessitat d'una evolució científic-professional 
que ambaria a cristal.litzar en la "idea" $Academia de Farmacia de Catalunya i 
que, en el teneny practic, conduina ja cap a mitjan de I'any 1937 i comenqament 
del 1938 a que alguns poguessin assolir llocs en el Consell General de Sanitat, 
aconseguida novament per la Generalitat una situació més estabiiitzada i apta 
per neutralitzar quelcom la primitiva empenta de les sindicals obreres. 

Aquestes diferencies ideolbgiques es manifestaren també en una altra ves- 
sant a partir del 3 de novembre de 1936 quan el conseller de Sanitat, Antoni 
García Birlan, decretava, per a tot Catalunya, la creació d'una secció de serveis 
famaceutics a la Direcció General de Sanitat i Assistencial Social. Tamb6 es 
creava la secretaria general de serveis farmaceutics i un consell tkcnic, la pre- 
sidencia del qual havia de recaure sobre qui tingués el carrec de secretari gene- 
ral (41). Pocs dies després es designaren les persones que ocuparien aquests 
canecs interinament, o sigui, el secretari general (42) i els vocals del Consell tec- 
nic de farmacies, fins el 26 de mar$ de 1937, data en la qual es modificaria la seva 
estructura. 

Tenint en compte que el 8 de febrer de 1937 (43) es creaven les Direccions 
Generals dels Serveis, els serveis de Sanitat quedaven subdividits com s'indica a 
I'annex XXXI. 

Tenint en compte, perb, que la Secretaria general dels Serveis Tecnics 
Farmaceutics de Sanitat i Assistencia Social del 25 de mar$ de 1937 (44) es modi- 
ficava, tal com s'indica a I'annex XXXII, Vesquema genera1,pel que fa a la farma- 
cia, quedava estructurat per a Catalunya com es pot veure a I'annex XXXIII (45). 

- 
41 - "Dian Of. de la Gen. de Cal." (1936) 310; 493. 
42 - El chrrec de secrelan accidental i'ocupa Ramon de Llobet, passanl o ocupar-lo ea propietet Nicasi 

Olivhn PaLacin el ZZde maigde 1937,sent squest qui nomcnael mesde juay com assníona fredenc 
Fener Cerda (pels famacEulia C.N.T.) i a Jmep Cuixart CaIv6 (pels fannadulia U.G.T.). 

43 - "Dian Of. de la Gen. de Cal." (1937) 51: 817. 
44 - Id., 81,1297. 
45 - A I'an~ex XYXIV es mostra I'organimci6 esablcrla a In moa republicana i a la zona nacionalista, 
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Des del punt de vista dels farmachutics U.G.T. la creació de la secretaria 
representava una conquesta apreciable, perb tamb6 creien els farmadutics 
C.N.T. que d'aquesta wnquesta ells n'obtenien el benetici a que aspiraven. 

Ens manca la documentacid que ens mostri corn es crea aquesta secretaria. 
És probable, perb, que els farmadutics C.N.T. haguessin fet gestions per acon- 
seguir-la, cnten aquest que sembla confirmar-se quan la reestructuració que se li 
donava el 25 de mar$, quedant integrada per dos farmachutics i dos auxiliars de 
farmacia, proposats per les sindicals C.N.T. i U.G.T., wntinuava el 22 de maig de 
1937 amb el nomenament del Dr. Nicasi Olivan Palacín com a secretan general 
dels Serveis farmadutics i cap dels Serveis thcnics de farmacia, la qual cosa, es 
ressalta adequadament a la premsa (46). 

Per a la creació de la Secretaria dels Serveis thcnics farmac&utics tamb6 foren 
valorats els estudis fets abans del 18 de juliol de 1936 pels membres de I'Acadhmia 
de Farmacia de Catalunya i encaminats a una reestmcturació professional. 

Pricticament, durant tota la primera quinzena del mes de juliol de 1937, asso- 
lii un millor funcionament de I'esmentada Secretaria tkcnica de Serveis far- 
maceutics fou qüestió que per alguns d e l ~  farmac&utics U.G.T. va mereier una 
atenció que aflorana en la promulgació de I'ordre del 7 d'agost de 1937 (47) en 
relació a la del 22 de maig de 1937, apartats 3 i 4, nomenant a Joan Batlle 
Miquelarena delegat de la Direcció General de Sanitat. D'altra banda, amb la 6_ 
dimissió del Dr. Oliván el 14 de setembre de 1937 que cessava, per tant, com a X ~ M  
secretan general dels Serveis farmachutics i com a cap dels Serveis thcnics de 
farmacia, i el nomenament de Josep Cuixart i Calvó com assessor tecnic, enca- 
rregat dels serveis farmadutics de la Direcció General de Sanitat, amb caricter 
inten, el 21 de setembre (48), assolien més fermesa les perspectives favorables 
per a la recuperació dels organismes farmackutics i per adoptar altres mesures 
útils, dins del que fos possible, per tal de millorar el panorama de la farmacia. 

Aquests fets, en conjunt, s6n molt significatius si tenim en compte també que 
els treballs de I'Acadhmia de Farmacia de Catalunya havien estat paralitzats des 
del 16 de febrer fins el 28 de mar$ de 1937. Sota aquests aspectes són importants 
les dades obtingudes del dian manuscnt de Rafael Masclans (49) on, en relació a 

46. "So1ida"dad Obrera", 16,61937: 8. 
47 - 'Dia" Of. de la Gen. de Cal. (1937) 222; 521 
48 - Id., 266; 1250. 
49 - Rincipal impulsor de i'Acadhmia de Farmacia de Catalunya. 

(vegeu: Jordi. R.. Aproximacióo a la historia. ap.eit.; 26-28 i 56, notes 75 a 85 i Jordi, R., Rafael 
Masclans Girvh. "Bol.lnf.Circ,Frca." 5.2.1971,3:13). 
De gran importancia peral coneixemenf del que va suceeir a la Barcelona famac&utica durant la 
guerra civil de 1936 ha esta1 I'estudi de les notes que cn aquelle epoca va prendre Rafael Masctans 
(vegeu: Jordi, R.. El "Dia" de Masclans" (27-1-193711-4-1938). Una aporiaeión única sobre la far- 
macia catalana durante la Guerra Civil Española -1- Circ. Ftca. XLlX (1991) 309; 65:90 -11- 310, 
169:202. -111-. 311; 253298 y .IV- L (1992) 313; 55:76. 



La farmacia a Barcelona dumnt la guerm civil 

la lluita que s'estava portant a terme perque prosperés la idea Academia de 
Fannicia de Catalunya, es mostra que les diier2ncies existents entre nns i altres 
fannadutics tenien caires apreciables de fons i de wncepció professional(50). 

És cert queja s'havien apuntat &xits favorables a partir del 22 de maig de 
1937 amb el nomeuament d'oliván i amb la dissolnció del Comiti d'apropiació 
d'auxiliars i treballadors de farmacia C.N.T.-U.G.T., del Col.legi Oficial de 
Farmaceutics de Catalunya, del Sidicat de Farmadutics de Catalunya i del 
Col.legi Local de Farmackutics de Barcelona. També és cert, perb, que poc temps 
després, el I r  de juliol, en una reunió que tingué lloc a la Consellena de Sanitat, 
i en presencia del secretan accidental de la secretaria des del 3 de novembre de 
1936, i d'un altre farmadutic, vocal de la primera junta dels farmaceutics eoqua- 
drats a la C.N.T., secció de tecnics fannadutics -segons ens conta el propi 
Masclans en el seu diari- "s'inieii una feria pressió contra tois dos, en el sentit de 
que d i a  treballa1 amb tota intensitat en favor de la classe farmaciutica, i que un 
primer pas en tal sentit hana d'esser la consotidació d'aquella Secretaria, venta. 
hle conquesta per a la classe farmaciutica i que aquesta consotidació havia de 
lograr-se organitzant ripidament la citada secretaria desarrotUant en el clos d'a- 
qneUa la m b h a  aetivitat". Masclans en treia la conclusió, després de la reunió, 
que la secretaria de serveis tecnics farmac&utics estava en perill i que calia fer el 

690 possibte per tal que no es perdés. 
XXIX Aixb explica que els poneots de YAcadkmia, creient que els Serveis tecnics 

farmadutics no tenien un pla d'organització wmpletament preparat i, a més, que 
la desonentació era nubla o gairebé nul'la (SI), iniciessin una serie de wntactes 
amb farmac&utics per tal d'esbocar l'esquema de com hauria de funcionar I'es- 
mentada secretaria de Serveis ticnics farmadutics, wntactes que duraren tota la 
primera quinzena de jnliol fins ambar, com a primer pas, al nomenament de 
Batlle Miquelarena com a delegat de la Direcció General de Sanitat per a la 
reorganització dels estaments farmaciutics, el S d'agost de 1937, i després al de 
Josep Cnixart com assessor tecnic encarregat dels serveis farmackutics de la 
Direcció General de Sanitat de la Generalitat, el 21 de setembre de 1937, per 
dimissió d'Oliván aceptada el 14 de setembre de 1937 (52). amb la qual cosa el 
grup de farmaciutics U.G.T. i t'Academia de Farmacia de Catalunya desplaca- 
- 
50 - Diu Sl ir l in \  *La AcadPmin de Farmaciado Catalun)s lnu unaida gurlada ambrl dnip dc <ub- 

tiluir l'chktrni rn el r m p  ptofes"onal tnn\fumianl la l u l a l i l  i qoan amih. 6n\ sl< del gnip de 
I',\cadi.mis que or ioliea hi mudiSrarinnr, be de  a n i o e r  parrial, be dc c a n i a ~ r  totstii~ii, enfmor 
In impossibiht de ploienfar la sblids argurnentsdó qme pdien oposar ala seus pisos, esponlhla- 
menl i d'una manen unanim, sow'del dos de la ponencia de ñncis hindsdois de I'AmdPmis I'idra 
de que el pla lentainent mocebul era el ventable pla lorolncionari el cal de una manera gradual, 
nnlensda i mb una fervent col4aborarió de tots hana de portar a une fmmci~  nova, a uns radieal, 
rhpida i drlinitiva Irsnslormeció del prnblamn fsnacPutic". 
(vegeu: An.pan. Academia de Farmacia de Cal. Collegium Apoteea"onim Barcinone~si. Ponencia 
de Socis Fundadon. 1938. Cnp. 111; 1-2 (mecanagrsf.) i també Jordi, R., Filosofia i esquemes de la 
iarmhcia catalana, estructurades I'any 1937. Dmument original. 43 1s. (mecanograf. i ioed.). 

51 - Am. part. Dmuments de Maseianí. Manuscril AeadAmia. (mecanograf.) vol. I$29. 
52 - "Diari Oi. de la Gen. de Cat." (1937) 266,1250. 



ven al grup C.N.T. Tot aixb es reforqa quan el Ir de mar$ de 1938 era nomenant 
cap de la secció de farmacia de I'oficina tkcnica sanitaria de la Direcció General 
de Sanitat de la Generalitat Josep Cuixart, interí des del mes de setembre de 1937 
(53), i amb el recolzament d'una ideologia posada de manifest en els treballs ela- 
borats el 1933 pel grup impulsor de I 'Acadhia de Farmacia de Catalunya que, 
tractant de la reestructuració dels serveis sanitaris de Catalunya i presentats a la 
Conselieria de Sanitat el mes de juliol de 1937, havien de tenir, sens cap mena de 
dubte, importancia i influ.?ncia decisiva, a la nostra manera d'entendre. 

Mesures adeptades a eonseqüincia del canvi 
Tota la mechica seguida fins el moment del relleu d'oliván, i que ens ha ser- 

vit per ohtenir una més aproximada, va portar a queja el 18 d'agost 
de 1937 es promulgub una ordre per la qual totes les farmacies de Catalunya 
havien de comunicar als Serveis de farmacia de la Direcció General de Sanitat el 
nom dels farmac6utics titulars de les mateixes, amb la qual cosa es pretenia nor- 
malitzar I'estat de les farmkcies clausurades i el de les que encara estaven en 
situació anómala. El mes d'octubre de 1938 en algunes de elles I'estat anormal 
encara era patent, com es palesa quan el dia 19, a Pacte de presa de possessió de 
la junta de la Delegació Barcelona, es feia donació de la documentació corres- 
ponent a les farmacies que es trohaven indegudament tancades, recomanant que 691 - 
es fessin les gestions necessiries per procedir urgentment a la seva normalització. XXtX 

El període comprés entre juliol de 1936 i mitjan 1937 es caracteritza per una 
actitud defensiva de i'estament farmachtic i per un intent de prendre posicions 
en els organismes oficials, des dels quals els farmackutics afiliats a la C.N.T. 
poguessin iniciar un moviment de recuperació de les entitats farmackutiques, i 
per aconseguir la dissolució del comid d'incautacions de les esmentades entitats. 
Aquest penode es caracteritza també pel plantejament fet davant el Govern de 
la Generalitat pels farma&utics afiliats a la U.G.T. i per i'impuls donat per 
aquests a uns supbsits científics i professionals útils perqu.?, en aquells organis- 
mes oficials, no es desperdiciés lapossibilitat d'una nova estmcturacióde les acti- 
vitats del farmact5utic-a les oficines de farmacia, la qual cosa va permetre sorte- 
jar certs aspectes polítics, arribant a assolir al final del penode assenyalat, i dins 
de la Direcció General dels Serveis de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, 
llocs aptes per iniciar algunes funcions a les quals, per la guerra civil, no se'ls 
havia pogut prestar I'atenció necessaria. 

Si es té en compte que a mitjan 1937 s'havia arribat a una situació quelcom 
estacionaria, comparant-la amb I'agitada situació deis primers dies del mes de 
juliol de 1936, el saldo resultava no massa desdenyable ja que és a partir d'octu- 
hre de 1937 que ens és possible conkixer algunes de les intenoritats dels Serveis 
tkcnics farma&ntics de la Direcció General de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya encaminats a la reorganització farma&utica. 

53 - Id. (1937) 266: 1250 i (1938) 62: 892. 



La farmdcia a Barcelona duranr la guerra civil 

Quan el 5 d'agost de 1937 Cuixart es feia drrec deis Serveis ticnics de farma- 
cia amb caracter accidental, el departament autoritzava les exportacions i impor- 
tacions de productes químics i farmadutics contra presentació dels respectius 
expedients a la secretaria de comer$ exterior de la Consellena d'Aprovisionaments 
i resolia totes les consultes que li eren adrepdes pels establiments d'assist&ncia 
social i altres organismes oficials que demanaven assessorament per a l'adquisició 
de productes farmadutics. 

A conseqü*ncia de la guerra, havien quedat abandonades per complert altres 
qüestions, la qual cosa obliga a que, a partir d'octubre de 1937, es confeccionés 
un fitxer de legislació sanitaria comprenent totes aquelles disposicions que de 
qualsevol ordre afectaven la farmacia, bavent de ser registrades amb exactitud 
les existencies emmagatzemades en el departament i, així mateix, es fes un altre 
fitxer per tal de tenir una idea exacta de les farmicies existents a Catalunya i els 
seus emplacaments. 

Les relacions entre Farmacia Militar, Consell General de la Indústria 
Química, Medicina i Veterinaria foren qüestions que van merCixer un estudi per 
tal d'evitar desviacions perjudicials a la salut pública. Al mateix temps, i de 
manera oficiosa, s'havia constittüt un consell assessor format per representants 
del gmp Academia de Farmacia de Catalunya, Col4egi Oficial de Farmadutics, 
Auxiliars de Farmacia i per farmackutics i auxiliars de farmacia de les dues sin- 
dical~, U.G.T. i C.N.T., la qual cosa va permetre resoldre, d'awrd amb altres 
autoritats sanitaries, la qüestió dels serveis farmackutics en cas de bombardeig, 
serveis que serien millorats a traves de les relacions mantingudes amb els labo- 
ratoris i magatzemistes. 

Com que l'organisme creat venia a substituir totes les funcions dels sotsdele- 
gats de farmacia que estaven suspesos dels seus carrecs, la tasca era d'enverga- 
dura ja que no existien fitxers ni referkncies onentatives. Si alhora s'hi afegeix 
que les funcions dels departaments venien timitades extraordinariament, ja que 
la Farmacia Militar intervenia la major part de productes farmaceutics, i que el 
Consell General de la Indústria Química havia anat absorbint funcions que cap 
estament farmac&utic havia pogut reclamar, 6s possible tenir una pensada apro- 
ximada de l'estat en que es desenvolupaven les relacions de l'estament far- 
maceutic amb els organismes superiors, organismes que no deixaven de mostrar 
en alguns sectors certa apatia i indiferhcia enfront de I'interes perqne la secre- 
taria de Serveis farmac&utics fos quelcom funcional al sewei de la salut pública. 

Awnseguit el decret del 31 de desembre de 1937, que feia obligatoria la ins- 
cripció als Serveis farmadutics de tots els productes alimentaris elaborats a 
Catalunya, previ anilisi en el laboratori municipal, desaparekien del mercat una 
quantitat important de preparats alimentaris altament pe judicials per a la infan- 
cia. També es deroga la visita anual rutinaria que realitzaven els sots-delegats a 
les oficines de farmacia i s'imposa el control de I'ús de la sacarina a les begudes 
que en portaven, concedint-se tan sols 14 autoritzacions per al seu ús. 

També s'abordaren qüestions com la instal.lació de farmacioles en fabriques 
i indústries i s'estudih un pla de capacitació per a la millor formació professional 
dels auxiliars de farmacia. 



Rarnon Jordi i Gonzdlez 

El decret del 4 de mar< de 1938 conferia als Serveis farmaceutics el control i 
subministrament de productes a les farmacies i laboratoris. Les gestions per 
aconseguir aquesta disposició s'iniciaren el mes de novembre de 1937, ja que el 
control d'aquelles el tenia la Conselleria d'Economia i fou precís vencer i'oposi- 
cid sistemhtica del conseller Comorera. TambC s'establí un aval farmadutic per 
aconseguir ets permisos d'importaci6 i exportació de productes farmackutics. Pel 
que fa a la insulina, la venda de la qual es feia en les farmhcies militars i en la sots- 
secretaria de Sanitat del Govern central, quan el cap d'aquest estament far- 
maceutic, Marcó, i un altre funcionan farmaceutic cessaren i quan el farmadutic 
Castelló ocupa la "Jefatura", la insulina passi a ser distribuida pels Serveis de 
farmacia de la Generalitat a travCs del Col,legi de Farmaceutics, retenint-se un 
10 % a benefici del Montepius Dr. Andreu (54). 

Els repartiments de medicaments a farmacies i laboratoris, procedents d'or- 
ganismes oficials, foren fets pels Serveis fannadutics de la Generalitat a partir 
del mes de mar$ de 1938, quedant degudament registrats des de juny de 1938 els 
medicaments repartits. A les oficines deis Serveis farmaceutics de la Generalitat 
existia un stock de productes farmackutics procedents d'obsequis de paisos 
estrangers i d'aquests se subministraven els bospitals i els ajuntaments de les 
localitats bombardejades (55). 

Poc temps abans de la seva mort, Rafael Masclans m'havia indicat que les 
entrades i sortides dels productes farmaceutics, així com les existkncies totalment 
especificades i registrades en un fitxer, foren entregades el mes de gener de 1939 
al farmadutic Nazario Díaz, de Madrid, quan Barcelona fou ocupada per les tro- 
pes nacionalistes. 

Mbrits per a la postguerra 
Mentrestant, una altra mena d'aconteixements s'havien produit en I'ambient 

farmaceutic barceloní al marge del que passh a la Generalitat de Catalunya quan 
el mes d'agost de 1937 era desplaqat el grup C.N.T. pel gmp d'Esquerra 
Republicana i Oliván era substituit per Cuixart, el setembre de 1937, al front dels 
Serveis tecnics de farmkia. A final de I'any 1937, a wnseqüencia del pas dels 
comunistes pel Govern central de la República, amb Jesús Hernández ministre 
d'Instmcci6 Pública i Sanitat, es crea la Inspecció d'Indústries Químico- 
Farmaceutiques que controlava les activitats relacionades amb la farmacia, ak í  
com el referent a importacions, exportacions i fabricació, i'objectiu final de la 
qual era la nacionatització de I'estament farmaceutic. 

54 - Jordi. R.. Histozia del Monteoio Farmacéutico Dr. Andreu. (La Bisbal. l 9 i Z  55 DB.: 38 . . . .  
55 - 6.1 mnium de mr.dlramintsd B~rceluna Jdrrni Id gurrrl ;liil O ~ E ~ C I X  un IU~CIIIU campd'crtudii de 

qw soiamrni podcm apornr Ici  relsrions 1 e l  maiennl ,an.iln procedeni dc. Jondiius d i  14 Criu 
Roja Internacionil. 
(vegeu: Jordi, R., Activitals de ia Creu Roja Internacional en la guerra civil espanyala (1936-1939) 
(Barcelona, 1978) 27 pp.). 



La farmdcia a Barcelona durant la guerra civil 

El 6 d'abril de 1938, Segundo Blanco, de la C.N.T., succeia a Jesús 
Hemández. En canviar el govem, en el repartiment de chrrecs vacants correspo- 
nia a la secció regional de la C.N.T. de Llevant i les Direccions de Serveis far- 
madutics i a la de Producciú. amb els seus tecnics a Catalunva. el nomenament , , 
d'inspector general de les Indústries Químico-Farmadutiques, sent a Barcelona 
ou s'awrda donar els noms dels individus que havien d'acomplir aquests chrrecs. 
Des del 14 de maig de 1938 la lnspeCció General d'1;dústhes Químico- 
Farmac&utiques quedava wnstituzda per una trentena d'individus entre personal 
tecnic, administratiu i subaltern que, per una reestmcturació feta el mes de juny, 
queda en 35. 

Si novament s'ha de fer cas de l'informe realitzat (56). situats en la Inspecció 
d'lndústnes Químico-Famac&utiques, a partir d'agost es porta des d'allh una 
tasca d'nbstmcció per disminuir el contiugent de productes farmadutics impor- 
tats que havien de ser subministrats a I'exkrcit republica, per tal d'entorpir les 
expedicions a altres províncies, frenar la producció, recollir quantitats a benefici 
del "Socorro Blanco", etc. Resumint: una actitud clarament bel.ligerant i activa 
que havia de portar, iniciada ja l'ofensiva en el front per a l'ocupació de 
Catalunya, a que es mantingués un magatzem abarrotat de generes medicinals de 
gran valor i que -segons diu el mateix informe- representaven milions de pesse- 

694 tes pera I'Estat espanyoi, citant-se alguns d'aquests productes (57). 
m 

Relacions de ia IarmAcia barceionina arnb la Consellena d'Economia de la 
Generaütat de Catalunya 

L'atur registrat a Barcelona a partir del 19 de julio1 de 1936 no se superaria 
fins final d'agost. Per fa fugida de molts propietaris i directius industrials, es porta 
a terme la col4ectivització o socialització de diverses indústnes i, malgrat que el 
sistema era wnseqü&ncia de la ideologia anarco-sindicalista del proletariat 
catalh, la situació no fou provocada ni des del govem ni des de les sindicals. La 
desorganització inicial explica tots quants particularismes es produiren i els pro- 

56 - AnbnM. Exposició detallada. op.cit. 
57 - La Inspecció General disposava d'un magatzem per al r e p a n k o t  i tramesa dels rnedicaments 

imponab o fabrican a les diferents provfncies, lesexpedicions es feien immediatament en rebre'sels 
praductes. Veient a final do desembre que I'ofensiva nacionel es dirigia a Calalunya i veient prape. 
rala lliberaei6 d'aquesta capital, s'acordi de comú acord amb el cap de magatzem, pelsona d'abso- 
lula wnfianp i d5dees naeionalistes, suspendre tota tramesa, aconseguint sixí amplir el magafzem 
de generes, atguns d'ells de gran valor A In caka forla hi havia 4W grams de digitati~a c~stsl-liha- 
da, 4 milions d'unitats d'hsulina, 40 grarns d'ouabaina nistal.litzada. .. Afegeix i'mfome que aques- 
les substAncies, per ser de gran valor, poc voiurn, i ser wtitzades internacianalment, eren cobejades 
pels elements rnanistes de la sots-secretaria en veure propera la iugida. La ssluaci6 d'aquestes dro- 
gues fou dificil ja que el eap de subministraments que tenia jurisdirci6 directe sobre eUes, volia apo- 
derar-se'n. DesprCs de violentes discussions i mútues amenaces, se'n sal"& la quasi tolalitat, excep- 
1uant.m 125 g a  de digilalina i 300de clorhidrat d'emetina, que s'emponarien wm a botíde guerra. 
havent de transigir per tal de salvar la resta del conlingut dc la eaUa forta i d'un altre amad d'iguill 
valor. En entrar els naeionalistes, les autorítats naeionals es van ter d n e c  d'aquests generes que 
representaven milions de pessetes per a I'Estat espanyol. 
(vegeu: Anbnim. Enposició detallada. op.cit.). 
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cediments emprats per la classe obrera situada durant el primer temps en els cen- 
tres neuralgics prodnctius, que a vegades foren militants C.N.T., altres militants 
U.G.T., uns i altres en col.laboraci6 amb la Generalitat, pera I'establiment del 
nou rkgim econbmic. Amb la promulgació el 24 d'octubre de 1936 del decret de 
col~lectivitzacions, reconeguda la superior jerarquia de la Generalitat en materia 
econbmica i admes un reformisme sindicalista sense massa compromís, se senta- 
ren les bases destinades a posar en moviment la maquinaria productiva (S$), per 
a la qual cosa no s'bavia exclbs I'existencia de tensions motivades pels criteris que 
en la wnfecció de I'esmentat decret havien mantingut, d'una banda, P.O.U.M., 
C.N.T. i F.A.I. i, d'altra banda, E.R.C., A.C.R., P.S.U.C., U.G.T. i U.R., especial- 
ment sobre la problematica dels petits empresans i sobre el nombre de treballa- 
dors que calia que tinguessin les empreses per ser col4ectivitzades. Amb aquest 
decret s'obria pas a una progressiva evolució que conduiria primer a la creació 
dels Consells Generals d'lndústria, a partir d'octubre de 1937, com a organismes 
destinats a reunir les empreses col.lectivitzades pertanyents a cada grup indus- 
trial (59), facilitant la comunicació d'aquestes amb el Consell d'Economia, i des- 
prés el decret d'intewencions especials, com a figures legals per assolir una molt 
decidida intervenciú de la Generalitat a les indústries, posant sota la seva tutela 
la major part de les empreses catalanes (60). 

Pei que fa a I'economia, hem de tenir en compte que a Catalunya durant la 5 
guerra civil es registraren quatre fases, de manera ben diferenciada (61). XXfX 

La reestmcturació econbmica que s'intenta donar al país catala en I'aspecte 
sectorial sanitari va repercutir en la creació, el 6 d'octubre de 1937, dels Conselis 
generals dels Seweis d'higiene i sanitat, amb caracter provisional, d i s  del 

58 - Bricall. J.M., Politica econbmica. op.cit.; 187 i 194-195. 
59 - Id.; 256. 
60- Id.; 198-199. 
61 - La primera fase, que comprhn del julio1 de 1936 a I'agost del mateix any, registra el desordrc inicial 

del wmengament de la guena. h segona, des del setembre de 1936 a I'octubre de 1931, es caracte- 
"Iza pcr I'adaptació a la situaci6. Des de i'octubre de 1936 la Generalitat intenta assentar i legalitzar 
el regim revoluciooari per canalirzar-lo des del poder El novembre de 1936 s'aprrcia L'inici de la 
decadbncia de la C.N.T. L'ocupaei6 de Mhlaga per les lropes nacionalistes el febrer de 1937 significa 
un gran impacte en I'opini6 pública i aixi maleix en els paniu polities, registrant-se lamb6 un intent 
de wntiolar I'ewnomia de guena a trav6s d'Hisenda i del crhdit. Els fets sueeeiu el 3 de maig de 
1937. enfronlant-se C.N.T. i P.O.U.M. amb E.R.C. i P.S.U.C.. sienificaren tarnbé una seoaraci6 entre u 

il< mtlitants Jr la C N T  t 4s pulitiü dc 13 mdtrtra ,ind,ral. clr yuals. &qu:sts úliim,, col lahitani 
an,b ct, gobrrn, or li (Icncr~i~tat i d i  ia Kcpuhlira fciot(a$cn i l  an l ru l  d< I'dJminiiirici6 sobre 
I'ordre púbtic. 
Sobre I'extemini dels anarquistes i menxevia espanyols i la penetiaci6 decisiva eomuoista conse. 
giient a les "~urnues" de Rússia. uegeu: Miravitlles. J.. Evisodis de la guena civil esvanyola. 
Y~arcelona. 1h2Y415 m.: 151-240, ' . .. 
La tercer.$ f x c . q u e  < a  des Su-lubrc 1937 6"s .$mar( 1938, dmh i ' . < ~ w t n l  de d~hrultaiicconbrni 
qur i  t I'cn!on\tmcni dcl lrant dcl nard. rcgtstra I'inici d'unr eranumia Jingid-s quz. frenan1 el pro- 
re, ir.roluciondn haryi de la br re .pana~ I.J crcnit6 Jd r  conizlls generar. J'indiinrlai al dccrct d 8 0 -  

tetvencions especials. 
Des d'abril fins a descmbre de 1938, a Catalunya, esccnari de la guerra, es viu la derorganilzació 
general de I'netivitat ewnbmica. wnstituint la auarta fase. 
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Departament d'Economia i depenent del Consell d'Economia de Catalunya. El 
15 d'octubre de 1937 es constituí el Consell general de la Indústria dels Serveis 
d'higiene i sanitat (62). 

D'ms d'aquest ConseU es wnstituien tres ponkncies amb caracter permanent: a) 
indústries d%igiene i neteja, b) indúsiries farmadutiques, c) serveis medies en 
explotació d'empraa. Cada una d'aquestes ponencies estava presidida per un mem- 
bre del comitk executiu, el qual, a més, era l'enliac entre el wmitk i la ponencia (63). 

El dia 4 de novembre eren pressupostades 181.700 ptes. peral funcionarnent 
del Consell. Com és comprensible, els assumptes tractats foren de diversa índo- 
le, pero, pel que fa a farmhcia, segon en ordre d'apanció en la tematica discuti- 
da, el primer punt tractat fou la manca de sucre, causada per les circumstancies 
que travessava aquesta indústria, i que era necessari per a la confecció de certs 
medicaments. També, com ja hem pogut veure, fou tractada la qüestió de l'a- 
gmpació de farmacies de Badalona i el cas de la col4ectivització de la farmacia 
de Puigcerda. Una altra de les qüestions vives fou la manca de pnmeres matknes 
necessanes als laboratoris i que no podia ser resolta enfocada des d'un bon prin- 
cipi pel Consell ja que la classificació industrial del grup Indústria Farmackutica 
no estava definida, com tampoc ho estava de quin organisme havia de dependre 
el control de I'esmentada indústna, ja que existien discrepancies de cnten entre 

696 aquest Consell i el de la indústna química. 
XXD( El 10 de febrer de 1938 s'exposava en aquest Consell la greu situació creada 

per l'augment del preu dels productes farmadutics, passant-se a analitzar la gran 
activitat registrada en el mercat negre que produia serioses dificultats en I'elabo- 
ració d'aquells productes, plantejant una dificil situació als malalts que es veien 
en la necessitat d'adqnirir medicaments. Aixo conduia a que es demanés que es 
concedissin m& augments de preus a aquesta indústria i que s'estudiés Ia mane- 
ra de solucionar rhpidament el problema de les pnmeres materies per plantejar 
la qüestió als poders públics, acordant-se també que es fes urgentment l'estadís- 
tica corresponent de les primeres matknes per elaborar els productes farmaceu- 
tics en general i gestionar la importació de les substancies que no s'obtenien en 
el país, per tal de contrarestar el mercat negre (64). 

62 - Sota la presidencia d'Andreu Capdevila. 
63 - La misi6 d'aquestes ponbeies era: a) subministrament i control de primeres matbiies; b) esiudis 

relatius als preus de cost dels produetes eiaborats; c) regulaci6 de salaris d'acord amb les disposicions 
vigents: d) normalitraci6 dels m8lodes de treball i csiablimrnt d'especificadons t&coiques per als 
oroductes elaborats: e) estudis sobre la seeurebt a la indústña d'hieiene i sanital: fl informar al 

en I'apanat anterior sin6 tamb4 referit a la unificad6 de wndicions de venda per evitar competen- 
cies; h) estuds delconsum delsproductesaelbctons industrials en els mercats peninsulani estrangen; 
i) estudis per a I'expansió comercial exterior dels producles autbctons; j) suggenr modificadons en 
els arameir i traciats de comer$; k)  wtudis relatius a I'establiment de ~entrals de venda. 
(vegeu: Arn. part. Consell d2Ewnomia de Catalunya. Consell de les Indústries d'Higiene i Sanitat. 

.Asa núm. 3,4.11.1937). 
M . Id. Acia núm.9,10.2.1938. 
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El 24 de febrer de 1938 se sotmetia a la consideració del Consell el fet que 
des de feia temps la Inspecció General de la Indústria Químico-Farmaceutica, 
de la sots-secretaria de Sanitat del Govern central, distribuia productes far- 
maceutics en el territori de Catalunya, havent-se fet a través d'una farmacia 
militar, primer, insulina i, després, bicarbonat sbdic. S'entenia que havent estat 
traspassat a la Generalitat de Catalunya tot el que feia referencia a sanitat i 
havent creat la Generalitat els organismes adequats per a la distribució segons 
les necessitats de la indústria i del consum, era a aquests que corresponia fer les 
distribucions, sent una contradicció, per tant, les fetes pels organismes del 
Govem central amb I'Estatut de Catalunya i demanant, per aixb, que aquests 
fets es posessin en coneixement del departament d'Economia per tal d'aconse- 
guir que les quantitats de substancies medicinals corresponents a Catalunya, 
importades pel Govern central, es posessin a disposició dels organismes de la 
Generalitat (65). 

S'assenyaiava també que, en6ont d'aquesta situació, les fmacies  de Madrid que 
havien estat incautades estaven en una situacid de pnvilegi en relació a les dales (66). 

El 10 de mar9 es donava a cont3ier una comunicació de la Inspecció General 
de Sanitat, dirigida a una determinada indústria, a la qual es comunicava que les 
peticions d'augments de preus havien de ser fetes a I'esmentada Inspecció, acor- 
dant-se, a la vista dels fets, notificar a les indústries, a través de la premsa, que 697 
aquestes qüestions eren competencia dels consellen generals de fa ConseUeria - 
d'Economia. Aixb ens mostra que en aquest sector I'autonomia catalana no era XXIX 

tinguda massa en compte, malgrat que dies abans el sotssecretari de Sanitat del 
Govern de la República s'havia mostrat completament d'acord que la distnbució 
de primeres materies a Cataiunya fos feta pel ConseU general de les Indústries 
d'higiene i sanita!, pe1 que feia a la indústria que aquest controlava (67). 

Preus i laboratons 
No menys preocupaot resultava la qüestió dels preus que, igual que s'havia 

registrat en altres aspectes, també tenia el seu lloc en el terreny dels medica- 
ments. Hem de tenir en compte que des de julio1 de 1936 els preus, sotmesos al 
procés d'inflació, augmentaren una mitja mensual superior al 6 % (68). Aquesta 
situació feia que en el Consell es tractés de I'existencia de la borsa negra a la 
indústria fannackutica (69). També era discutida la situació de les famacies de 

65 - Id. Ana núm. 10.24.2.1938. 
66 - Aquest era r>n dels aspectesque mosira I'hoslilital quc el Covcm central da la República senlia ven 

c l  rbgim dewl~icciivitzacions i elspanicularismeswtalans ¡,sobre tot,de que sesegulsun camisaeia. 
litzant estrany a les cikssiques concepcions nacionaiitzants preconirzades pels manisies. 

67 - Consell d'Economia. Ada núm.11,103.1938. 
68 - Bncali, J.M., Polílica eoonbmica. op.cil.; 101-103. 
69 - "El c. SERENTiLL: Dona Iamra s un. comuni~sei6 de Is fnspecei6 Geneisi de Sanitat que, di"#. 

da a una tndústda detennlnnda eomuaica que les autorimcions en el que a augmeot de pnus es 
referes &urh ésser sol.liBtsda a ls mei rs .  Proposa pne sigui publirst un svh genere4 que lo1 el 
relacionsl smb augmenl de pieus, deu é e e r  peticionat si mateix, de conformitat a les s1"buBons que 
el daret de ronstituri6 deis Consolls Generais ens confereixen. 
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Terrassa, en relació a qüestions que afectaven el departament, tot i que a I'acta 
no s'especifica res sobre el particular, pero per referincies que hem tingut, no per 
documentació que ho recolzi, creiem que havien sorgit certes diferencies pel que 
feia a la situació de les farmicies de Terrassa a Rivell d'elements de les diiereuts 
sindicals. Una altra qüestió en la qual va haver Fintervenir el Consell fou la deri- 
vada de la mobilització deis farmaciutics, per la qual cosa moltes farmacies tan- 
caren, quedant desatesos sectors de la població. El 14 d'abril de 1938 s'esbqava 
un pla per tal de no desatendre el servei (70). 

De totes maneres, l'organització i distribució feta no era encara acceptada 
per tothom. El 23 de juny la Delegació General d'Indústria admetia una classifi- 
cació industrial del Consell General de les Indústries d'higiene i sanitat, tot i que 
no s'havia inclbs en el grup B als laboratoris de productes farmacolbgics, skmms, 
vacunes, preparats vitaminics i tot el referit al camp de la botknica que s'orientés 
vers terapkutica (71). Aiib ens fa creure en l'existkncia d'un criten poc clar sobre 
el rnedicament a les esferes superiors. A part de molts aspectes demagbgics 
que feia anys que es venien produint, no és menys cert que pel que es referia a 
productes farmadutics, encara dins de les orientacions donades durant aquest 
període de la guerra a L'economia catalana, s'havien pres certes mesures per al 
subministrament de medicaments aue se sostreien del control aue es oretenia 

698 sobre I'economia pel que fa a la industrid farmaciutica. - 
X X l X  Creta 21 (:onssll que I'experirncia ha\ia mostrat quc I't.sp~culacio havia inva- . .A,. 

dit ja feia un quart desegle tot elcamp de la farmacia¡, per iant, aquesta no esta- 
va lliure d'influincies comercials. &xí mateix, la indústria farmaciutica havia 
segnit identic procés i, de certa manera, havia sobrecanegat la balanqa comercial 
internacional amb l'aportació de productes farmadutics de dnbtosa eficacia, 
representant una despesa de mitions de pessetes. D'altra banda, tampoc aquesta 
indústria s'havia preocupat de Iliurar-se de les influkncies de la indústria estran- 
gera, intentant produir en el país el que fos útil i necessari amb el personal i l'u- 
tillatge industrial amb que es produia el que era inútil. Si aquestes circumstaucies 
no s'haguessin donat seria molt comprensible que el control i la direcció oficial 
de la indústria farmaciutica estigués en mans de la Direcció General de Sanitat, 
a través del control de les funcions tkcniques, perb es donava el cas que l'espe- 

"(Així s'awrda). 
"El c SONIFACI: Ctpn oponú apraiilar aquosts svinenlese per s i m p k  la seva ioteneneió, en 
una de les dsrreres sessions, en el que s aquest msteh p&& es neferek S'ostéo en mashrie de 
coosideisrioos rospecie a lo inteireoeiódffeanda i pe judicialde la Borss negraen lo fodúsfds fnr- 
madutia. Crcu d'urgent neressitat que es pmnguin los mesuros que s'esid@i~ vers a uoa racional 
cooidioació dels res8oN ndquisitiw i delsde la distriburi8. 
*Dona compte s mntinueeió de I'sobrists sosthgudn, jmt  amb el o SERENTILL, smb d 
krerpr i  de Sanitat del Govern do la República, el qual es m& mmplefanient d'arord en que la 
disbiburió de ks malh&v primes s Cnloluoya las reta pel Comell Genemi de tos Iadúskh 
dqHigieae i Sanital en el que tpspecia a Is lndúshia que aquesl mnhala". 
(vegeu: Consell d'konomia. Acla núm.ll,10.3.1938). 

7 0 -  Id. Ada núm. 13,14,4.1938. 
71 - Id. Acta núm. 17,23.6.1938. 
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culació comercial i industrial havia convertit aquesta indústria en una famicia 
de luxe, sobrecarregant els preus en un 200 i 300 % a causa de procediments 
publicitaris innecessaris i guanys incontrolats. D'altra banda, considerava el 
Consell que la manufactura de productes farmaceutics havia estat orientada per 
procediments capitalistes exclusius, prescindint de la necessitat, utilitat i econo- 
d a  de la fabricació, nomes absolutament indispensables si es tenia en compte 
la salut del poble i l'economia particular i general del país. S'afirmava en el cri- 
ten que, dins de l'economia, era al Consell de Sanitat i Higiene a qui correspo- 
nia, mitjancant els oportuns assessoraments, confeccionar un índex de tots els 
productes farmaceutin coneguts com específics de fabricació nacional i d'impor- 
tació, classificant-los en: indispensables per a una economia de guerra, necessa- 
ris perb no indispensables i inútils i perjudicials. Tambi: es considerava necessari 
fer un índex de totes les primeres materies farmact?utiques, classificant-les també 
sota els conceptes exposats per als específics, prohibint la importació del que fos 
eh ina t .  oer orocedir a la unificació de tots aauells ~roductes veritablement ,. . 
indispensables. S'acordava, així mateix, estructurar els laboratoris segons les nor- 
mes que es pretenien: plantejar la fabricació d'aquells productes indispensables i 
d'aquells que s'haviei d'importar i controlar la-fabricació, distribució i venda, 
dictant les normes que regulaven els processos d'aquestes indústnes, eliminant 
despeses inútils que impedien una correcta producció. - 699 

Certament, en el Conseil estaven convencuts que per assolir les mesures pre- ZlX 
conitzades calia que tant el Govern central de la República com altres departa- 
ments deleguessin en ells algunes funcions. De no ser així no hi havia la possihi- 
litat d'endeear econbmicament aouesta branca imoortant de l'economia (721. " \ ,  

La situació creada pel constant augment de preus dels preparats farmaceu- 
tics, motivat en gran part perquk moltes matkries havien de ser adquindes en el 
mercat negre, també porta a que es deneguessin els augments per ;aquells pre- 
parats que no s'adaptessin als preus assenyalats per la "Jefatura de Sanidad" 
(73). ~, 

En línies generals, ja hem vist les qüestions tractades que afectaren directa- 
ment l'oficina de farmkia durant el temps que el Consell general de la lndústria 
dels Serveis d'higiene i sanitat va estar en funcionament, perb, gracies a una 
memoria, que compren el període 15.10.1937131.3.1938, ens ha estat possible 
coneixer altres aspectes sobre el desenvolupament d'algunes de les activitats de 
la ponencia també relacionades amb la farmacia. 

Preocupauons per la indústria fannac&utica 
Pel que fa a la indústria farmadutica, els treballs de la ponencia €oren absor- 

bits quasi totalment per les discussions sobre la seva classificació industrial. 
L'estructuració que la ponencia pensava donar als seus serveis es basava en la 

72 - Id. Informe del 166.1938. 
73 - Id. Acta núm. 18,28.7.1938. 
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producció i dispensació de tots els productes propis de la faimacia, entenent com 
a producció: fabriques de productes farmaceutics, laboratoris generals, fabriques 
d'aposits i tallers d'ortopedia, i per distribució: majoristes i inajoristes represen- 
tants, wnsiderats com a intermediaris entre la producció i la dispensació final 
dels productes. Dins la dispensació estaveu compreses les oficines de farmacia, 
establiments dedicats a la venda de productes de regim, els d'apbsits i els d'or- 
tophdia. 

La ponencia considerava que entre els tres sectors: producció, distribució i 
dispensació, existia com a nexe comú la unitat temica, constituint també una uni- 
tat econbmica ben definida. No obstant a&&, la classificació industrial i el reco- 
nekement de l'esmentada unitat economica, la finalitat de la qual era purament 
sanitaria, s'havien vist obstaculitzats constantment, fins l'extrem que després de 
6 mesos de discussions no s'havia pogut resoldre. En fallar I'obtenció de la clas- 
sificació industrial perseguida, la ponencia es va veure impossibilitada de fer un 
treball racional, havent-se de conformar amb un treball esporadic, atenent els 
probiemes que exigieu una solució rapida. Des d'un bon psincipi una d'aquestes 
activitats esporadiques havia estat informar sobre els augments de preus i sobre 
els subministres de les oficines de farmacia. 

Referent a aquest subministrament, el ConseU general de la Indústria dels 
700 Serveis d'higiene i sanitat es dirigia al Consell d'Ecouomia sol4icitant el control 
XXfX absolut de la indústria farmackutica com a qüestió primriria per complir amb la 

finalitat d'aquell Consell, ja que per la naturalesa dels serveis de la indústria far- 
maceutica tot el que es referia a la distribució de primeres matkries, basiques per 
a altres indústries, era d'imprescindible necessitat per a la farmacia. 

Pel que feia a la unificació i repartiment de primeres matkries, el Consell 
d'Indústria reclamava el control d'aqueUes subst&ncies que perla seva importan- 
cia eren imprescindibles per a les necessitats de la higiene i la sanitat de 
Catalunya. El Consell es considerava responsable i apte per adoptar les uecessa- 
nes orientacions perseguint I'eficacia de la seva tasca, i es queixava també que les 
seves demandes no tan sols havien estat desateses sinó que des d'altres organis- 
mes oficials s'havien produit intromissions motiu de desconcert a les empreses 
afectades, ja que aquestes no sabien on s'havien de dirigir concretament per ser 
ateses, i reclamava amb insistencia que no es fessin intromissions irresponsables 
en la seva actuació pel desconeixement que tenien del que a higiene i sanitat 
corresponia. 

S'afirmava també en aquesta memoria que, fins i tot dins dels mateiwos ser- 
veis de la Conselleria d'Economia, el Consell general de la Indústria deis Serveis 
d'higiene i sanitat s'havia vist postergat en tot el referent a substancies, el repar- 
timent de les quals depenia directament de l'esmentat Consell -sucre, alcohol, 
bicarbonat, etc: També la Inspecció de la Indústria Farmackutica, desconeixent 
I'existencia de I'Estatut de Catalunya, distribuia a la indústria farmackutica 
substancies que aquella Inspecció havia importat, la qual cosa venia agreujada 
ates que bavia aparegut en el Diari Oficial de la Ceneralitat de Catalunya el 
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decret de la Presidencia, del dia 2 de mar$ de 1938, establint el control sanitari 
dels subministres a les farmacies i laboratoris farmaceutics de Catalunya (74). 

El ConseU d'Indústria, si b6 reconeixia que el control tecnic d'estabiiments, de 
personal i de materies era funció privativa de la "Dirección General de Sanidad, 
la disposició assenyalada, ampliant aquestes funcions amb I'aprovisionament de 
les farmacies, implicava peral propi ConseU d'Indústria la diiicultat de diigir I'e- 
conomia en un aspecte molt concret, es a dir, quan ambava al consumidor. Per 
aquests motius, el ConseU d'lndústna es diigia al Consell d'Economia demanant 
la promulgació d'un decret aclaraton per tal de tenu sota la seva direcció i control 
tota I'econornia propia de la branca industrial corresponent. 

Referent als sistemitics augments de preus, i amb el desig de no entorpir la 
mama econbmica de les empreses afectades, la ponencia del Consell d'Indústria 
havia informat sobre tots els augments que s'havien demanat, malgrat que consi- 
derava que fins que no se solucionés el problema de les pfuneres materies, per- 
metent proporcionar als laboratoris les bhsiques per a la seva indústria, no era 
possibfe informar degudament sobre els augments de preus ja que la seva auto- 
rització implicava automaticament permetre I'existencia del mercat negre, I'ac- 
tivitat del qual, en el sector de la indústria farmaceutica, conduia a un evident 
pejudici. La ponhncia considerava que fins que no es portés una coordinació 
racional dels ressorts adquisitius i dels de distribució no es podia informar amb 701 
plena responsabilitat sobre els augments de preus (75). XXIX 

Senyalem, perb, que elcriterique predominhen el Consell d'Economia sobre 
la classificació industrial de la farmacia va quedar clar quan el comite permanent 
del ConseU general de Sanitat i @Higiene acceptk la necessitat manifestada per 
la representació de la U.G.T. perquk en el grup Industrial XIII s'incloguessin els 
altres grups, el D i I'E. Les farmacies i laboratoris annexes, Iaboratoris generals 
d'especialitats farmadutiques i productes farmacolbgics, Iaboratoris productors 
de dentifricis, preparadors d'apbsits, fabriques de productes farmadutics, fabri- 
ques de productes dietktics i de rkgim i laboratoris d'analisis clíniques es reunien 
en I'agrupament D. A I'agmpament E hi figuraven majonstes de drogues far- 
maceutiques, majoristes de productes dietetics i de rhgim, majoristes d'apbsits, 
material quirúrgic, ortopedia i material per a prbtesis dentals i els representants 
intermediaris de venda. 

La inclusió en el grup XIII quedava justificada ja que el wmitk permanent 
considerava que tots els apartats tenien un aspecte d'explotació industrial o 
comercial referent a la sanitat i, malgrat que alguns d'ells estaven inclosos en el 
grup d'Indústria Química, el motiu fonamental pel qual es trasuadaven al grup 
Industrial XIII era declara funció sanitaria, tot i que en algunes de les seves parts 

74 - Aquest decrel havia esta1 una eonsocucid realment útil i positiva deis Serveis Famudutics. 
(vegeu: "Dia" 0 1  de la Gen. de Cal." (1938) 6% W6). 

75 - Am. part. Consell #Econamia de Calalunya. Membria del Co~setl General Indústiies 
Famaceutiques #Higiene i Sanitat. s/f. 
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originaries les primeres matiries fossin enquadrades a la Indústria Química. Els 
laboratoris d'especialitats farmackutiques que elaboraven productes biolbgics, 
skrums i vacunes no podien ser considerats com indústries quimiques, aixi com 
tampoc ho podien ser aquells que elaboraven productes farmacoibgics, i refer- 
maven que el laboratori productor d'especialitats farmackutiques era una con- 
tradicció prbpia del rkgim burgks que separava la farmacia de la producció que ti 
pertanyia absolutament i que I'especialitat fannaciutica, en la immensa majoria 
deis casos i en el seu major volum, era la fórmula magistral industrialitzada i que 
I'economia havia de tomar al bloc econbmic de la farmacia si aquesta havia de 
tenir una sblida base econbmica, garantia de prestació d'un servei eficient. 

D'altra banda, el Conselt general dels Serveis d'higiene i sanitat discrepava 
del Consell general d'lndústna química ja que, estant els laboratoris sota la direc- 
ció de tkcuics farmackutics, aquests constituien una unitat tkcnica indiscutible i, 
ja que era a les farmacies on s'havien d'adquinr els medicaments, aquests cons- 
tituien una unitat econbmica. Considerava també el Consell que la indústria quí- 
mica, per sí mateixa, mai no tindria capacitat ni interis en el perfeccionament de 
serums, vacunes i opoterapics, i ignorava la manera de resoldre, d'acord amb la 
nova economia, "el caos dels especítícs del capitsüsme". 

A més, considerava que si els productes farmackutics cobrien les necessitats 
terapkutiques i la necessitat d'aquests productes naixia dels malalts i, al mateix 
temps, es requeria que les seves apticacions, comprovacions, controls de puresa i 
investigació fossin competkncia de metges i farmaceutics, tot assenyalava con- 
cretament que la totalitat de la indústrla farmackutica corresponia a I'específic 
camp de la higiene i sanitat (76). 

Poc més coneixem del succeit en relaci6 a la farmacia dins de1 Consell gene- 
ral dels Serveis d'higiene i sanitat ja que el 5 de desembre de 1938 el conselier 
d'Economia dictava una ordre per la qual els representants de la U.G.T. i els tres 
ticnics deixaven de formar part del Consell. 

De tot ksmentat podem considerar que, des d'un pnnt de vista econbmic, els 
cnteris sustentats pels tkcnics en e1 Consell general d'Indústries de sanitat i higie- 
ne, en refació amb el ram de les ponincies de medicaments dins d'una economia 
dirigida, no deixaven de tenir la seva Ibgica, la qual cosa no treu de valorar que 
precisament en els criteris sustentats pels farmackutics dels Serveis tkcnics de 
farmacia predominava una visió mis amplia i de carider empresarial i més rea- 
lista, no sig~ficant, perb, que tot el que es posava en evidencia ho £os amb un 
afany corrector sinó que, de vegades, ho era amb la intenció de deixar transcó- 
rrer el temps esperant el desenlla~ de la guerra. 

Un uiten final sobre el paper de l'Acad&mia de Farmacia de Catalunya 
La transformació soferta pel medicament, conseqükncia del progrés de les 

cibncies, es nota marcadament a Catalunya després de la segona meitat del segle 

- 
76 - Am. pan. Ponencia Semis d'Higiene i Sanihl. Annen núm. 1, Bullleli47, projecte 131. s/f. 
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XIX pel que fa a la farmacia i s'afianca durant el primer quart del segle XX a 
causa, en gran manera, de l'impuls de la medicina preventiva que va dirigida no 
a un malalt o gmp de malalts sin6 a tota la societat i que lentament va transfor- 
mant el panorama professional farmaceutic fent que alguns farmadutics barce- 
lonins, ja en el segle XX, intentessin la creació d'una Acadkmia de Farmacia per 
omplir una necessitat demanada pel contingut científic de la seva professió, 
intent que no arriba a prosperar. 

Els canvis polítics registrats a Espanya, especialment els conseqüents a la 
proclamacid de la República i, més tard, els motivats per I'Estatut catala, dona- 
ren peu a que en i'antic Col.legi de Farmadutics de Barcelona sorgís novament 
el desig de crear una Acadkmia de Farmacia, propbsit que, si bé va quedar en 
simple intent, assolídibuixar una certa ideologia orientada en aquest sentit en un 
reduyt gmp de farmaceutics barcelonins. 

Anul.lat practicament I'brgan col4egial farmackutic oficial de Catalunya 
durant la guerra civil espanyola per I'activisme de les sindicals obreres C.N.T. i 
U.G.T., i'actitud ideolbgica i revolucionaria de les quals en aqueUs moments 
pesava més que no pas les estrictament sanitaries, es crea un buit a les classiques 
estructures professionals arrelades des de i'edat mitjana a Barcelona que deka 
del tot inermes als farmackutics catalans en mancar aquest organisme corporatiu. 

El ressorgiment de la idea de la creacid de i'Academia de Farmacia de 
Catalunya i el plantejament a tots els nivells possibles dels projectes existents 
sobre el seu funcionament, basant-se exclusivament en raons científiques i pro- 
fessionals, durant el primer temps de la guerra civil va permetre superar alguns 
dels factors adversos plantejats i intervenir en algunes qüestions fonamentals evi- 
tant mals majors. 

La nova manera d'enfocar la seva política el govern de fa Generalitat de 
Catalunya, especialment després dels coneguts com "els fets de maig" de 1937, va 
oferir indirectament al grup impulsor de I'Acadkrnia de Farmacia de Catalunya 
possibilitats d'una major intervenció directa en diverses qüestions professionals, 
especialment quan el Col.legi de Farmackutics de Catalunya, tot i que de manera 
precaria, va estar novament en mans de farmadutics, la qual cosa va permetre sal- 
var diverses vegades els condicionaments imposats per una política radical. 

Tenint en compte que la ideologia impulsora de ¡'Academia de Farmacia de 
Catalunya no arriba a constituir-se en una institució real i tangible amb seu prb- 
pia, i que els camins recorreguts estigueren constantment sotmesos a la fluctua- 
ci6 de les circumstancies polítiques, així i tot, en els moments düícils de la guerra 
civil, va servir per mantenir I'estructura professional tebrica que vingué a subs- 
tituir el Col.legi Oficial de Farmaceutics de Catalunya i, a vegades, va permetre 
que en els cercles polítics del govern de la Generalitat s'articulés una base dialkc- 
tica, suficient de moment per sobreviure, al marge d'interessos reivindicatius 
estranys per a la farmacia tradicional. 

Els qui, sota el nom d'Acadkmia de Farmacia de Catalunya, s'acolliren en 
aquells moments foren quasi en la seva totalitat professionals la política i orien- 
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tació dels quals fou estrictament la prbpia de La funció social del farmaceutic, 
registrant-se a vegades un idealisme que descarta tota suspicacia. 

Les actituds adoptades pels qni a travks I'Academia afrontaren uns fets tan 
sols poden ser compreses vatorant en el seu punt just la convulsió que trasbalsa 
el nostre país, on, des del desordre a la desonentació passant per la violencia, el 
caos i el deficit d'autoritat, s'hi suma la manca d'educació política, 1' encontre de 
passions i I'absencia d'uu veritable dialeg, perdent-se tota mesura. Tots foren fac- 
t o r ~  que deixaren en maus d'nns homes, farmadutics aliens a la política i margi- 
nats dels partits que dirimiren les seves qüestions, la responsabilitat de superar 
una difícil i compromesa situació. 

!-'Academia de Farmacia propugnada abans de la guerra civil no tingué res a 
veure amb la posteriorment coneguda durant el període 1936-1938 com 
Academia de Farmacia de Catalunya. Va ser únicament una idea i si el seu desen- 
volupament i plantejament no arriba a assolir una certa cohesió fou principal- 
ment perquk la guerra civil porta inexorablement a una h i t a  constant contra el 
sistema per poder sobreviure professionalment. 1 si be és cert que el coucepte 
que onentava a I'Acadkmia de Farmacia de Catalunya, pretenent englobar tot el 
conjunt professional, no tenia cabuda dins les classiques estructures en que s'ha- 
via desenvolupat tradicionalment la farmacia catalana i, per tant, no podia pros- 

704 perar ja que la transfomació a que conduia era practicament incompatible amb 
X ~ X  el caracter i mentalitat coi4ectiva del farmadutic catala del segle XX, va servir 

per ii~lusionar els qui, perseguint canvis radicals per a la farmacia, entengueren 
des de fora i millor que ets propis famac&utics que la ideologia sustentada pels 
pocs mantenidors de ]'Academia, els tebrics de la mateixa, pensaren mis en la 
farmacia que no pas en el rendiment econbmic immediat (77). 

77 - Per tal d'obtenii una visió mes amplia. tot i que esquematica, de quina lou la situació IarmaeEutica 
durant la guerra civil a Catalunya, i especiaiment a Barcelona, tan! en el lerreny potitic, econbmic i 
professional com en el docent, considerem d'interes els treballs següenls centrats en el tema o be 
molt vincuiats amb lesseves anels,malgrai la reiterada eiu d'alguns d'ells 
Jardi, R., Aproximaddn a 11 historia de la "Academia de Farmicia de Catalunya". Una experiencia 
fmstrada. "Circ.Ftca." (1972) 234,17:66 - Cien años de vida famaceutica bareclonesa, publicada a 
"Circ. Flca." (197511981). trebalis reunits cn una publicaci6 de l'any 1982 (La Bisbal, 1982) 615 pp. - 
La refama sanitaria y famadutica en la Generalitat. "Not.Fam." M (1976) 229,1:3 - Reflexiones 
sobre la interpelacidn realizada por el diputado socialista Comorera en el "Partarnent de Calalunya* 
21 de julio 1933. "Buttl.lnf.Circ.Ftca." M (1977) 87,54:77 - Enlarno socio-polítiw anles y despues 
del Cal,legi de Farmac&utics de Catalunya. "Butll.Inf.Cir;.FLca." [X (19n) 95,21:43 -Pasado y pre- 
sente de la receta médica. "ATHENA" 1 (1977) 72, 1125 - Legislación famadulica durante la 
GuenaCivit (1936-1939). "Butli.Inl.Circ.Ftca? X (1978) 193: 104,106,107 -Punto de vistasobrenir- 
sos dc perfecdonamiento (De la Alemania nazi a la Calalunya republicana). "Butll.lnf.Circ.Ftw." 
XI (1979) 113.5262 - lmouesro sobre las farmacias durante la euerra civil de 1936-1939 en la wna 
rcpulili;an~. ' Buti. lnf Circ ti;;. ' Xl (l'!"i) 113. 49 53 - D~purllidn Jr.3 ph.jmi;ici~n$ h.,i.'i-lnnd~~ 
3pri5 la g ~ c i r r  aiil ripnpi, i le. lUnf;r. lnt. Hiaona J i  la I:.?rrn~ri~ B~l i l i : ,  I?  19 i 1919. Rlcriai 
cn :irc.l~;on dur~nic 14 Guii<a Ciril <Ir. I~16lJ3Y ' 'B~t , l  lni Circ F ~ C . ~ "  X l  , l n J ,  l!o.W45 - L n  
desconocido anteproyecto de Confederación de farmacias nacido en Barcelona durante In Guem 
Civil de 14361939. 
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Buill Inf CiiiFica " X1 (1979) 121. S i  S8 Naldr <obre Id ccdnamia de una farmacia barczlr>n~,a 
duianii: l a  gutna oul t,paiala 'Bu l l l  Inf Circ Fic:,." X11 (19SGJ 122. S I  07. Noisi rabrc Id clau\u- 
radc una Faimaciscooperativa.di>putidzl 6dr ocl lor i  de 1934 "Butll Inf Qic Flca " XII  ,1980) 
123, 70:73 Contribución vara el estudio sociol6~ico de la F a m c i a  barcelonesa durante la Buena 
civil a uavés de la pre&potitloa. 1,1I, 111, IV, i VI. "Butll.lnfCirc.Flca." XIi (1981) 145; >U11 
11982) 146.147.148 i 152 i "Circ.Ftca." XLlI 11984) 282.55:62. ~ . .  ~~ . , ~ ~- 

Tala dyuc~la bihi#,,ginf a ccniraJs en la pri,bl<mdiica Prmiac2utica Je 1% duf lrd c i \$ l  no 'xclou en 
shrului la ien,uiia d'obre, c<pirifiqiir, 8 Ji. caidcicr general ,abre cl icma. de le> quali .c n'hun 
publica1 lant a Espanya com a I'eslranger Senre encloure, perb. lo1 el que es pugui trobar classificat 
en centres oficia$, sindicats, premsa polflica de menor difusió que I'emprada en aqucst treball i, 
sobre $01, i'iporlant complcment que pot signiiicar e$ estudis detaltats sobre la personaliiat i acti- 
vitats de fama&utia i professors universilaris que pcr motius polflia van haver d'exiliar-se, foren 
empresonats o perseguils, elc. 
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P Poques són les dades que hem pogut recollir dels farmackutics que deseu- 
voluparen activitats a la zona republicana durant la guerra civil a 

Catalunya. D'una banda, aixb és per no existir una recopilació mínima de far- 
madutics, tal com existeix dels qui prestaren els seus senieis en I'exkrcit nacio- 
nalista. D'altra banda, parlar d'aquest tema en els cercltrs farmackutics, fins i tot 
encara avui, 6s qüestió clarament esquivada. Si la major part dels qui podien pro- 
porcionar dades sobre aquest conflictiu periode, per llei inexorable, són morts, 
els qui recordant aquel1 temps encara viuen molt h el que han oblidat. Altres, 
wndicionats tal vegada pel clima de postguerra, han preferit oblidar molt del que 
els situa en llocs preeminents de I'estament farmadutic barceloní, o no barcelo- 
ní. Pel que fa als farma&utics exiliats, ate$ el resultat de la guerra, la seva loca- 
lització ha estat molt difícil, quan no impossible. A m&, deliberadament, han 
estat oblidats, inclús per alguns "patnoters" catalans. 

Aquests motius justifiquen les diferencies existents entre les dades dels far- 
maceutics que citem, com tamb6 les justifiquen les escasses fonts d'iuformació 
accessibles i la fragmentació de les informacions verbals obtingudes a través de 
nombroses consultes a persones que durant la guerra civil mosttaren les seves 
preferencies o simpaties per un o altre deis bandols contendents. Sempre amb el 
desig de respectar al maxim el necessari rigor histbric, hem procurat proporcio- 709 - 
nar el major nombre de dades que poden servir per enriquir el conjunt de grans xxx 
o petites biografies de farma&utics catalans, o no, que es desenvoluparen tant en 
la seva vida professional com privada condicionats per una guerra civil que 
impossibitita tota convivencia civilitzada. 

Alguns larmaebutics que desenvoluparen les seves activitats en zona repubticana 
Alfons M. de L. Boix i Valücrosa - Natural de Santa Coloma de Fames, quí- 

mic i farmackutic exercint a Montcada i catedratic d'lnstitut. Sabem que s'exilia 
a Mexic. 

Enric Cslvet i Pascua1 - Ja hem parlat ampliament de Calvet en un anterior 
treball. Aquí recordarem algunes dades sense el propbsit d'estendre'ns massa. 

Químic i publicista, nascut el 1884, es doctora en farmacia el 1906, Ilicenciant- 
se després en dret. Professor de química organica i termotkcnica a les Escoles 
Industrials de Vilanova i la Geltrú des de 1916 fins al 1928, passant a 1'Escola 
Industrial de Terrassa del 1928 al 1940, any aquest que fou separat de I'ensenya- 
ment. El 1910 fou un dels fundados de la Societat Astronbmica de Barcelona. 
Introduíi divulga la radiodifusió a Catalunya i l'any 1921, per primera vegada en 
públic, va fer sentir transmissions a Vilanova i a Barcelona. Fou director de 
I'Emissora Radio Catalana EN-13. 

Autor de diversos Ilibres, un d'ells, Química general aplicada a la Indústria, 
pubiicat el 1930, fou reeditat en diverses ocasions. Traduí del francks i f'alemany 
diverses obres científiques. 



Famac8uris de la zona republicnna vinnilots amb fa famdcio barrelonino 
& m t  la guem civil del 1936 

Va morir el 1976 en precanes condicions econbmiques, principalment per la 
seva separació de I'ensenyament com a represalia de la seva activitat política (1). 

Josep Castelló i Peiró - Fannackutic pertanyent al cof4egi de Valencia, afiiiat 
a la C.N.T, ocupa el dr rec  d'inspector general d'lndústries quimicofarmac2uti- 
ques. Estudiós, ordenat i amb sentit de la responsab'ifitat, dona un gran contingut 
tkcnic a la seva actuació. Pel seu concepte professional ajuda moltíssim a mante- 
nir la situació de I'estament farmackutic, frenant tant com va poder les incauta- 
cions i treballant activament per tomar part de les farmacies incautades. 

Plenament vinculat a la seva tasca, organitd efs serveis farmac&utics i intenta 
tenir ben servit el mercat farmackutic, cosa dificil atesa la preponderancia que 
tenien els subministraments militars sobre els civils, motivant aixb discrephncies 
a les reunions amb la comissió d'importació de medicaments, presidida pel coro- 
nel Culón, a les que assistien attres militars de diferents armes i ell, com a únic 
representant de la sanitat civil i com a inspector general d'lndústnes quimicofar- 
mackutiques. 

El mes d'agost de 1938 es trasllada a Valencia i, des d'alla, va tractar de con- 
tinuar l'organització de la inspecció general de les diferents zones republicanes, 
pensant en la possibilitat de poder disposar d'un mínim de medicaments per al 
subministrament civil. Perb des d'aquella data els subministraments de pnmeres 

710 matknes foren quasi nuls ja que totes les importaciuns devien passar per la - 
m comissió d'importacions de medicaments i per la comissió de comer$ exterior, 

difícilmeot salvables. 
Acabada la guerra civil, Castelló es va incorporar, cum a tecnic, al Col.legi de 

Farmac&utics de Valencia, douant conferencies sobre practiques edafolbgiques, 
especialment, i sobre altres temes, dels quals n'era bon coneixedor. 

Antoni Colomer i Pujo1 - Nascut a Barcelona el 12 d'octubre de 1896. 
Liicenciat en farmacia el 30 de juny de 1917, es doctora el 1921. Són escasses les 
dades que d'ell tenim, a part les estnctament acadkmiques que es poden trobar 
en els arxius de la Universitat de Barcelona, pero diiem que durant I'kpoca de la 
U~versitat  Autbnoma de Barcelona, abans de la guerra civil, fou professor auxi- 
liar d'analisis químiques i que, acabada la guena, fou empresonat. 

Fins I'any 1935 publica diversos treballs de caricter químic i biolbgic en "El 
Restaurador Farmacéutico" (2). 

Josep Custrecasas i A ~ m í  - Neix a Camprodon el 19 de mar$ de 1903. Es 
gradua de batxiller el 10 de mar$ del 1917, Ilicenciant-se en farmacia el 1923. El 
1928 es doctora, publieant la tesi el 1929. Professor auxiliar de la catedra de 
Botanica de la Facultat de Farmacia de Barcelona entre el 1924 i el 1930. asso- 

1 - Jordi. R.. Ennc Calvet i Paseual, un farma&utic oblidat. "An. Med.Acad. Cienc.Med. de Cal. i Bal." 
LXlV (1978) 6,858:873 i 
Roldán Guerrero, R., Diccionario. opcit.; vol.f,801 m; 479. 

2 - Roldan Guerrero ressenya anze treballs, des de I'any 1918 fbs al 1935. 
(vegeu: Dicciooa"~. op.cit. vol.¡; 700). 
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leix per oposició la catedra de Bothnica descriptiva de la Facultat de Farmacia de 
Madrid el 1931; realitzant estudis de postgraduat amb caracter de pensionat a la 
universitat de Ginebra el 1927 i a Berlín durant 1930-1934. Guanyades com ja 
hem esmentat les oposicions de bothnica descriptiva, ocupa aquesta catedra 
durant el període 1931-1939, al mateix temps, fou cap de seccid de flora tropical 
del jardí botanicde Madrid durant 1932-1939 i director del mateix de 1937a 1939. 
Fou cap de  se& de tbxics i estupefaents de la Inspecció General d'Indústries 
quimicofarmac&utiques durant part de I'any 1938. 

Exiliat a Colbmbia, el 1939 passa a ser professor de I'Institut Bothnic de la 
universitat nacional de Bogoth. Director de I'Escola Superior d'Agricultura tro- 
pical, de Cali, des del 1942 al 1943, i de la comissió botanica del Valle. Des de 
I'any 1947 professor de la Facultat d'Agronomia del Valle, a Cali. De Colbmbia 
passa als Estats Units on, el mes de maig de 1947, prengub caracter de resident, 
tenint cura de la botanica colombiana al museu d'iiistbria Natural de Chicago 
des del 1947 al 1950. Del 1941 al 1952 fou col.laborador de la fundació 
Guggengeh, passant a ser investigador al museu d'Histbria Natural de Chicago 
perla "National Science Foundation" des del 1952 al 1955, any aquest Últim en 
que, el 6 de gener, es fa ciutada dels Estats Units, i exerceix el carrec d'investi- 
gador en la "Smithsonian Institution" perla "National Science Foundation", sent 
després nomenat investigador honorari associat a la mateixa. 

Durant el període 1924-1976 Cuatrecasas publica més de 150 treballs, dels 
quals 79 ho eren en castella, 47 en angles, 6 en catala, 5 en frances i 4 en alemany. 

Cuatrecasas herboritza per zones de la península iberica i tamb6 europees. 
Perb el seu mes gran treball d'investigador botanic tingué Iloc per terres colom- 
bianes. 

Aleximdre Dedofeu i Torres - Farmadutic i químic, neix el 1903 a 
I'Armentera. Cursa els estudis primaris a Figueres ja que el seu pare, que tenia 
farmacia a Sant Pere Pescador, es va establir a Figueres. Cursa el batxillerat a 
I'Institut Ramon Muntaner, de Figueres, Ilicenciant-se en farmacia a la universi- 
tat de Madrid el 6 d'octubre de 1926 i en cikncies químiques, a la universitat de 
Barcelona, el 22 de julio1 de 1927. 

El 3 d'octubre de 1933 era nomenat catedrhtic de física i química de I'Institut 
de segona ensenyanqa de Figueres. Pocs dies desprks, iniciada la sublevació mili- 
tar del 1936, es feia carrec, per poc temps, de I'ajuntament de Figueres, pertan- 
yent al partit d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per fidelitat a aquesta ideo- 
logia procura evitar tot el possible, igual que van fer molts altres bomes de res- 
querra catalana, eis desgavelts revolucionaris dels primers dies a Figueres. 
Mobilitzat el setembre de 1938, passa a formar part de Sanitat, sent en principi 
assignat a la caserna Miquel Setvet, de Barcelona, i després a l'hospital de 
Vallcarca. Poc temps després era destinat a la localitat catalana de Valls i, desprbs 
d'un recorregut per Catalunya, accidental i incert, el 5 de febrer de 1939 passava 
la frontera francesa junt amb altres soldats i polítics republicans: Companys, 
Miravitlles, Xirau, etc., exili que dura fins el mes de gener del 1947. 



FarmacPurier de la zona republima vinnrlnts amb Iafamdcia barcelonina 
duranr la guerra civil del 1936 

Durant I'exili, les activitats de Deulofeu foren moltes i diverses, apreciant-se 
un indomable esperit bohemi que li permet sortejar I'exili realitzant tasques que 
li agradaven sense deixar, perb, les d'ordre intel~lectual. Retingut per les autori- 
tats franceses, gracies a les seves amistats abandona aviat els magatzems de refu- 
giats per treballar com a horticultor, veremador, etc. Esporadicament fa alguns 
experiments pel seu compte amb cultius hidropbnics, manté alguna relació amb 
la farmacia treballaot a la "Phamacie Populaire", de MontpeUier, on hi romau- 
gué 4 mesos, i estudia arts a la mateúta ciutat. A'i, entre viatges, reunions amb 
exiliats, conferkncies, la confecció del seu diari i estudis sobre les seves leones 
relatives a la matematica que regeút la historia, Deulofeu viu i es desenvolupa 
per Franca, sentint-se, sempre apassionadament i alegre, músic. S'integra com a 
violinista i saxofonista en petites orquestres i grups musicals menors, actuant en 
pobles, cafks-concert, centres culturals i recreatius i en I'orquestra del conserva- 
ton de Montpeller. Supera sense massa complicacions el penode de la guerra 
europea a Franca i, junt amb altres exiliats, com a músic pot moure's per la 
Franqa de Vichy, Les seves activitats polítiques es poden considerar practicament 
nul.les, la qual cosa no exclou que mantingués relacions amb la "Unión Nacional 
Española", que agrupava els rehgiats, i anés a teriúlies a les quals assistien, entre 
altres personatges, Pompeu Fabra, Carles Riba, Battestini, etc. La ruptura de 

712 Deulofeu amb la política en I'exili es produia quan les difereots corrents existents - 
xxx entre els exiliats oferiren un panorama similar al registrat a Espanya entre els 

partits poiítics de la zona republicana. 
En les seves membries (3) Deulofeu se'ns mostra com un home inquiet i 

extraordinariament minuciós en la seva relació. Les scves activitats a l'exili que- 
den explicades quan escnu: "Aquest canvi constant, el trasht  d'un Unc a un altre 
sense iutermpció; I'imprenst, em donen vida", o quan afirma: "He anat d'un 
extrem a I'altre de mig Franca per aval1 sense parar, i si ara em cerco un refugi 
no 6s pas preeisament perquk em sento cansat d'aquesta vida de bohemi, en que 
no sé mai quan domo ni quan estie desper!, que viatjo indiferentment de dies i 
de oits, que porto la vida més desigual i més desordenada que hom pugui imagi- 
nar, siuó solament pel temor que aquesta vida, per mi deliciosa, s ' e s l r o n d  i em 
trobaré de cop al mig del camr  sense feina i seuse francs" (4) 

De tomada a Espanya, Deulofeu es va establir novament a la farmacia de 
Figueres. Mona I'any 1978. 

La seva tasca, iniciada amb "Catalunya i I'Europa futura" (1934), té dos 
aspectes: els estudis per intentar mostrar que I'an romanic s'origma a Catalunya: 
"L'Empordi, hressof de I'art rominic" (1962), "Catalunya, origen de la pintura 
medieval" (1962), i l'elaboració Cuna ambiciosa teoria sobre les civilitzacions i 
els cicles histbrics: "Matemitica de la histbria", en 17 volums, alguns dels quals 

3 - Deulofeu, A,, Membries de la revolució, de la guerra i de I'cnili. (Figueres, 1974) vol.I.336 m>. i 
VOl.U, 264 pp. 

4 .  Id. vol.11; 70 i 1M. 
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han estat publicars en catala i castella, i un resum amb el mateix tito1 l'any 1967. 
Funda ¡'Editorial Emporitana el 1976 pera la publicació de la seva obra. 

Pere Ferrer i BatUe - Va naixer a Pacs, prop de Vilafranca del Penedis el 
1899, pero es trasllada a Barcelona on va seguir els estudis de farmacia. Home 
d'idees liberals, ja de molt jove, i per la seva amistat amb Jaume Aiguader i Miró, 
fou partidati dels catalanistes d'esquerra. Tingué diferents carrecs en centres i 
organitzacions del partit Esquerra Republicana de Catalunya, al que va pertan- 
yer. A les eleccions'del1936 fou elegit diputat al Parlament de Madrid i, més tard, 
ja en plena guerra civil, ocupa la sotssecretana de Treball del Govern central. 
Després de la derrota s'exilia a Franca, amb residencies temporals a París, 
Portvendres i Perpinya, despla~ant-se després a M&xic, passant per Oran i 
Casablanca. 

Ja a Mexic, i amb I'ajut d'aitres compatriotes, funda uns laboratons far- 
maceutics, perb com que formava part de la comissió permanent de diputats a 
l'exili, es va veure obligat a traslladar-se a Franqa en acabar la guerra europea. 

Durant la seva estada a Pans efectua diversos viatges a la frontera per tal de 
procurar organitzar algun complot contra el rkgim de Franco, la quai cosa cons- 
tituia per a el1 una idea obsessiva. Totes les seves esperances dipositades en la 
derrota del fekisme italih i del nazisme alemany per les democracies occidentals 
es van enfonsar quan la tornada que esperaven molts republicans espanyols ja 2 
marginats per les democrhcies europees no arriba a produir-se. Aixb motiva que xXX 
Ferrer i BatUe passés a augmentar el nombre dels qui s'havien jurat no retornar 
a la seva patria mentrestant hi existís el regim vencedor el 1939. 

Decepcionat, com tants d'altres, va tornar novament a Mkxic per incorporar- 
se als seus negocis, morint el 10 d'agost del 1965 (5 ) .  

Pius Fout i Quer - Doctor en farmacia i llicenciat en cikncies quúniques. 
Nascut el 1884, I'any 1911 ingressa en el cos de Sanitat Militar on assolí el grau 
de tinent coronel farmackutic. El 1916 entra com a naturalista agregat en el 
museu de Ciencies Naturals de Barcelona, del qual en fou el primer director l'any 
1921. Professor de BotaNca a la Facultat de Farmacia de Barcelona el 1917. No 
va pertanyer a la universitat, per motius edracadkmics, del 1922 al 1933. El 1933 
fou nomenat professor agregat de Botanica a la facultat de Farmacia de la UN- 

versitat autbnoma de Barcelona, havent estat també professor de I'escola supe- 
rior d'Agricultura de Barcelona durant el penode 1923-1939. Organitza I'Institut 
Botanic de Barcelona, nascut per transformació del departament botinic del 
museu, i li dona caracter autbnom. 

En esclatar la guerra civil, trobant-se a la sena d'Albarracín herboritzant 
amb un grup d'alumnes, tingué que travessar les linies de foc per tal de tornar 
amb els deixebles. Processat el 1939, va perdre tots els seus carrecs i fou empre- 
sonat. Mona l'any 1964. 

5 - Poblet. E, Monsa I'erili, núm. 113. "Avui" 10.11.1978. 
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Fou membre de I'Acadkmia de Cikncies i Arts de Barcelona des i'any 1922 i 
de i'lnstitut d'Estudis Catalans el 1942, del que fou president de la secció cien- 
cies el 1958. El 1959 era nomenat doctor "honoris causa" per la universitat de 
Montpeller i vicepresident d'honor dels congressos intemacionals de botanica de 
París el 1954 i d'Edimburg el 1964. Fou president de la Institució Catalana 
d'Hist6ria Natural (1931-1934) i de la "Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales", 
de Saragossa. Fundá, junt amb Carles Pau i Josep Cuatrecasas, la revista botani- 
ca "Cavanilfesia" (Barcelona, 1928-1938). La seva activitat com a botanic 
taxonbmic i w m  a fitogebgraf es concreta a mes de 220 publicacions. Les seves 
expioracions i recerques contribuuen considerablement a augmentar el niveU de 
coneixements norals de la totalitat de les terres catalanes, molt especialment del 
migdia valencia i de les illes d'Eivissa i Formentera. També treballa a Andalusia 
i al Marroc. Fou reconegut intemacionalment w m  a especialista en el genere 
mediterrani de les labiades, "Sideritis". L'any 1953 publica una síntesi sobre la 
geografia botanica de la península ibkrica. Els últims anys de la seva vida inicia 
els treballs de preparació d'una nora dels patsos catalans, manifestant un cons- 
tant interes en l'aspecte lingüístic de La botanica, la quai cosa el porta a ocupar- 
se tant de la nomenclatura popular de les plantes -el seu tractat "Plantas medici- 
nales" (1962) recull més de 10.000 noms populars de plantes en les Uengües 

714 peninsulars. i deis elements del paisatge vegetal com de la formació de la termi- 
XXX nologia científica erudita, i si en el seu "Diccionario de Botánica" posa en ordre 

la terminologia botanica castellana, la terminologia catalana la va codificar PM- 
cipalment en "Iniciació a la Botanica". 

Miquel de Garganta i Fabregas - Neix a Olot el 3 de desembre de 1903. Cursa 
estudis primaris i de batxiller al CoI4egi dels Escolapis d'Olot des del 1909 fins al 
1921. El 1921 estudia a la universitat de Barcelona, inicialment a la Facultat de 
Cihncies i després a la de Farmacia. El 1926 ingressa a la Institució Catalana 
d'Histbria Natural. Durant 1930-1931 cursa les assignatures del doctorat de 
farmacia a la universitat de Madrid i el 4 de mar$ de 1934, en la Facultat de 
Farmacia de Madrid, defensa la seva tesi doctoral "Francisco Bolós y la cultura 
de su tiempo", que rep la qualificació de "sobresaliente". 

Col.laborador de Pompeu Fabra en el Diccionari General de la LIengua 
Catalana, en la seva part botanica. 

El 4 de maq de 1935 ingressa a I'AcadPmia Nacional de Farmacia de Madrid, com 
a academic corresponent, tractant el seu disnirs sobre "TeúBdor, como naturalista". 

D'eU diu el diccionari de Roldán: "iástima que sus ideas políticas le hayan 
alejado de la Patria, pues tenia madera de verdadero historiador". Va estar afi- 
iiat al panit Acció Catalana, que abans de la guerra civil representava el centre- 
esquerra nacionalista, eIs caps del qual foren persones de categoria, com Nicolau 
d'Otwer, Bosch Gimpera, primer rector de la universitat autbnoma de Barcelona, 
Pau Vila, gebgraf reconegut mundialment, etc. Abans d'esclatar la guerra va pre- 
sidir durant 2 anys el casal catafa dOlot, adhent a Acció Catalana. Durant la 
guerra civil resta fidel al semei del partit politic al qual pertanyia. 
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L'any 1938 va exercir com a farmadutic a I'hospital Militar base de Cimrgia 
de Vallcarca, a Barcelona, fins a la seva evacuació el 1939, any qus es trasllada a 
Colbmbia per exercir el professorat fms al 1967. De 1939 a 1943 va ser catedra- 
tic de ciincies químiques i naturals a I'Escola Normal d'occident, a Pasto. Va 
Fundar I'entitat "Amigos de la Naturaleza" i herboritza pel sud de Colbmbia. 

Del 1923 al 1947 fou professor de I'Escola Normal de Pamplona (Colbmbia) 
ifou cofundador a la mateixa ciutat d"'Amigos del Arbot"; forma pari del Centre 
d'Histbria i herboritza pel nord de Colbmbia. Es trasllada a Medellín (Colbmbia) 
i del 1948 al 1966 exercí I'ensenyament a la universitat d'Antioquia, a la Facultat 
de Ciincies de I'Educaci6 (botanica), a I'Escola Normal, als Liceus Antioqueño 
i M.F. Suárez i al col.iegi major femení d'Antioquia, a l'escola de 
Biblioteconologia (histbria de les ciincies). Herboritzh per la regió. 

Fruit de les seves herbontzacions per Colbmbia foren diverses especies bota- 
niques noves descrites per Josep Cuatrecasas en "Notas a la Flora de Colbmbia", 
de les quats porten el seu nom: Calcitium Gargantanum Cuati. i Oreopanax 
Gargantae Cuatr. i així mateix Puya Gargantae L.B. Smith, descrita pel botanic 
Smith a "Phytologia" (New York, 1950). 

L'any 1967 retorna a Olot, la seva ciutat natal i va pertanyer al Col4egi de 
Farmaceutics de la Provincia de Girona, en la modalitat "sense exercici". 
Col4abora en diverses revistes i diaris amb articles de divulgació científica. Va 715 
presidir el jurat dels premis "Ciutat d'0lot" el 1977 i el 1979 va ser pregoner de XXX 
la festa major de la ciutat. Fou membre del Patronat d'Estndis Histbrics d'Olot i 
comarca. Autor de més de cinquanta publicacions entre científiques i de divul- 
gaci6. Intewingué també en la wnfecció de fitxes farmac6utiques per a la Gran 
Enciclopidia Catalana. Mona I'any 1988. 

Lluís Mareó i Dachs - Neix a Palaíiugell I'any 1910. El 1926 obté el títol de 
batxiller a I'Institut de Girona, ingressant a la Facultat de Farmacia de Barcelona. 
Finalitza la iiicenciatura el 1932. 

El 1928 col~labora en el setmanari "Baix Emporda" i després en "Arca", de 
Palafnigell. Fou cofundador de la Federaci6 Nacional d'Estudiants de Catalunya 
(F.N.E.C.). 

En esclatar la guerra civil estava establert amb farmacia oberta al públic a 
Alella. Obligat a formar part d'algun sindicat, s'apunta a la U.G.T. En no existir 
en aquesta sindical cap farmadutic amb caracter de directiu, per encirrec del 
secretan general del P.S.U.C., Joan Comorera, organitza el Sindicat de far- 
maciutics U.G.T., del qual en fou president, actnant com a secretari seu Josep 
Tusquellas Flamanch. 

Creat el Consell de Sanitat de guerra per la Generalitat, Consell presidit pel 
Dr. Aiguadé, els metges polítics de la U.G.T. que formaven part del mnsell, i que 
hi eren en representació dels partits i de les sindicals, vistes les pressions dels 
metges C.N.T., Serrano i Pérez Ibáñez, interessats en que al Consell hi figurés un 
farmadutic de la C.N.T. afiliat al partit, reclamaren el nomenament d'un far- 
madutic d'aquella sindical. Repartida la tasca de caracter professional entre 
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Nicasi Oiiván, fannackutic de la C.N.T., i Lluís Marcó, d'U.G.T., aquest tingue 
cura de i'organització de la distribució de medicaments per al Eront d'Aragó, 
tasca gens facil ja que el fraccionament d'aquest front en seetors temtorials sot- 
mesos cadascun d'ells a les influhcies deis grups polítics i sindicals, obliga a una 
coordinació dels serveis, serveis que els farmaceutics, des del Pirineu fins a Casp, 
ja havien organitzat individualment en cada sector. Aquests farma&utics, alguns 
dels quals s'havien aliistat voluntaris, altres per convicció i els altres per conve- 
nikncies del moment, foren els qui tingueren cura de les farmacies i les farma- 
cioles, junt amb els auxiliars de farmacia. 

Decidida la unificació de totes les forces combatents integrades en i'exkrcit 
republica, Lluís Marcó fou encarregat pel cap deis Serveis farmac&utics de I'exer- 
cit republica, coronel Colón, de portar a terme en tots els Eronts la mateixa tasca 
feta al front d'AragÓ, sent nomenat inspector de farmacies de I'ex&rcit, amb el 
grau d'alferes provisional. Ascendit a tinent provisional i a capita provisional 
després, passa a ser ajudant del coronel Colón. 

Temps després, sol.1icitat per la sotssecretana de Sanitat, Lluís Marcó passa- 
va a Sanitat civil per tal d'organitzar la Inspecció general dindústries quúnico- 
farmadutiques que s'anava a crear, carrec que aquest acceptana exigint previa- 
ment que aquesta Inspecció no depengués de la "Dirección General de Sanidad" 
sinó de la sots-secretaria i que tingués categoria de Diiecció General, la qual cosa 
fou acceptada. 

TrasUadat el Govern a Barcelona i instal.lada en aquesta ciutat la Inspecció, 
aquesta rebia una comunicació d'uns laboratoris nordamericans detaUant els pas- 

per a l'obtenció de suiíanilamida. Aiib va permetre que, junt amb I'assessora- 
ment d'altres farma&utics i amb i'utillatge del Laboraton Dr. Esteve, se simtetitzés 
la sulfaniiamida, la qual producció estava destinada, en un 75 %,a ser consumida 
per I'exLrcit i, en un 25 %, per a la venda en farmacies púbiiques de propietat pri- 
vada. La primera partida fabricada de sulfanilamida bo fou partint de 10 quilos d'a- 
cetaniiida proporcionats per la Inspecció. Aquesta circnmstancia estableix que per 
primera vegada la sulfanilamida era fabricada a Catalunya i fou I'ex&rcit republid 
el primer del món en emprar massivament aquesta substancia (6). 

En canviar el Govem i passar a mans de la C.N.T. el ministeri d'lnstrucció 
Pública i Sanitat, Lluís Marcó tornava a I'exkrcit al costat del coronel Colón, 
quan les tropes nacionalistes arribaren al Mediterrani, els 700.000 homes de 
I'exercit republica que romanien a Llevant, Extremadura, Centre i Andalusia, 
constituiren el grup d'exercits al cap del qual estava el general Miaja. Davant la 
necessitat d'un cap de serveis de farmacia d'aquest grup d'exkrcits, el nomena- 
ment va recaure sobre Lluís Marcó, el qual, ascendit a comandant provisional, 
s'integra com a cap dels serveis de farmacia en 1Bstat Major del general Miaja, 
serveis independents dels de medicina i veterinaria. 



A causa dels nombrosos casos de pel4agra registrats entre els soldats de 
l'exkrcit republica, Marcó reclama pols de tabac de la fabrica de cigarretes de 
Tafragona perquk en el parc central i laboraton de farmacia de Madrid s'hi extra- 
guBs la nicotina i, posteriorment, s'obtingub I'Acid nicotinic per al tractament de 
la pel4agra. 

Per I'interks mostrat per Josep Andreu i Abelló, polític catala aleshores pre- 
sident del Tribunal de Cassació de Catalunya, Marcó suavitza els problemes oca- 
sionats per la incautació deis laboratoris Abeiió, de Madrid, i, d'altra banda, per- 
que no se suspengués la fabncació de I'especialitat "Orosanil", preparada per 
aquella firma comercial per al tractament de la tuberculosi, proporciona mig qui- 
logram d'or. Eníront les necessitats del mercat, tingué cura de ta importació d'in- 
sulina pura per valor d'uns quants milions de pessetes, que fou verificada pel Dr. 
Rossend Carrasco Formiguera -gema del poiític afuseiiat a Burgos- en I'hospi- 
tal Clinic de Barcelona, perquk desprks fos distribuida entre els diversos labora- 
toris que havien de tenir cura de la seva distnbució. 

Sent membre del Conseli de Sanitat de guerra de la Generalitat i a petició 
deis Drs. Deulofeu i Colomer, aquest últim ajudant del Dr. Casamada, mobititza 
als professors de farmacia i de cikncies químiques per tal d'evitar possibles nous 
greus incidents, ja que el panic havia fet presa entre etls per I'assassinat dels Drs. 
Casamada, Taya i Palomas, mobilització que, amb caracter de protecció, fou 717 
acceptada per tots. - 

Lluís Marcó ostenta el carrec fins al final de la guerra, perb, caiguda XXX 
Catalunya en poder de I'exercit nacionalista, durant uns mesos fou I'únic cap de 
Serveis de farmacia de I'ex&rcit republid (7). Fet presoner a Alacant, va ser 
intemat en el camp de concentració d'Albatera i després, quan aquest es dissol- 
gué, fou traslladat al de Porta-Coeli, a Bétera, i destinat a la farmacia d'aquest 
camp. Un cop Iliure, es desplaqh a Villamanin, Lleó, per recuperar-se d'una lesió 
pulmonar adquirida durant el seu captiven. 

L'any 1945 torna a Barcelona sense poder-se establir a Alella ja que un far- 
mackutic, procedent de la zona nacionalista, s'hi havia ja establert. 

L'any 1964 publica "Vint-i-un esclats". La seva obra poktica es quasi inedita. 
Angel Carmona, en "Antologia de la poesia social catalana", li publica uns poe- 
mes. Col.laborii en la "Revista de Palafmgell" i el 1972 I'Editonal Pbrtic publica 
la seva obra de divulgació científica "Bon dia, terra". 

En l'actualitat segueix treballant en temes d'interks per a la cultura catalana. 
Ricard M a d i  Sena - Possiblement 6s el que cita diverses vegades Alexandre 

Deulofeu en les seves membries. D'ell coneixem que es desplaca a la República 
Dominicana, a Santo Domingo, en exiliar-se #Espanya. 

Nicasi Fmneesc Oiiván Palacin - A mes de les actuacions de Nicasi Oliván 
tractades en els capítols corresponents, podem afegir que el dia 26 de gener, dia 
que les tropes nacionalistes entraren a Barcelona, a primeres hores del matí fugia 

7 - Lluís Marcó fou I'únic del pals que en un moment deumuist ostenta eb dos mhims drreci sivil i 
militar. fama&utiu 



Farma&utim & la zona republicana vinnrlats amb la fanndcia bamlonina 
daraat la guerra civil &l1936 

de la ciutat en autombbii. El vehicle fou metrallat per l'aviació nacionalista i 
Oliván resulta ferit. Malgrat tot, pogué entrar a Franca. El seu propbsit era diri- 
gir-se a Bklgica i després a Aiemanya, paisos on havia d'esbrinar el succeit amb 
certes patents químiques de la seva propietat. La situació europea i el posterior 
comencament de la 11 guerra mundial I'obligaren a prescindir del seu despla~a- 
ment a Aiemanya i, tornant a Franca, via Marsella, es dMgí a Mtxic on les seves 
relacions amb el ministeri d'Agricultura i la cessió de dos patents seves sobre 
procediments químin apiicats a I'agricultura li valgueren poder convalidar els 
seus estudis d'agrbnom i assolir el tito1 d'enginyer agrbuom al servei de 
I'Administració de Mkxic. 

Nicasi Oliván, posseidor del títol de farmackutic i de químic a Espanya, s'es- 
pecialitd en el terreny de la química agrícola, sent catedratic de I'Eswla 
Superior d'Agricultura, la qual cosa justifica la seva convalidació d'estudis a 
Mkxic. Durant la guerra civil espanyola va aplicar els seus coneixements de quí- 
mica a estudis de defensa passiva contra gasos, intervenint i col.laborant en publi- 
cacions d'aquest tipus, col4aboracions que continua fent en la "Revista de 
México", on, entre altres treballs, publica "Orientaciones sobre la química de 
guerra" (8). Sobre la química agrícola, foren apreciables les seves publicacions: 
"Contribución al análisis de los superfosfatos" (9) i "An~Lisis Químico Agrícola. 

718 Análisis de tierras" (10). - 
XXX La seva situació professional durant el període de la guerra civil a la zona 

republicana i el seu interks per tot el que significava la farmacia li van permetre 
protegir, diis el possible, als farmackutics de les incautacions de les fanacies. 

Responent amb la seva propia persona, va poder evitar, a l'últim moment, 
que el farmackutic Dr. Santiago Pagks Maruny fos assassinat per elements de les 
patrulles de control. 

Nicasi Oliván mona a Mkxic el 24 de julio1 de 1969. 
Jesús Paluzie i Borrell - Les dades que sobre Jesús Paluzie tenim són escas- 

ses. Per persones que el tractaren, coneixem que era un xic desconcertant. Va 
estar al front de l'economia d'una farmacia col~lectivitzada durant la guerra civil, 
la núm. 14, de Mana de Veciana i Prats (11). Acabada la guerra, havent quedat 
en precaria situaci6 econbmica, va ser ajudat pel propi Mana de Veciana. 

Cesar Pi-Sunyer i Bayo - Nascut a Roses el 1905. Doctorat en farmacia el 
1931, fou professor de la universitat de Barcelona el 1933. Finalitzada la guerra 
civil s'exilia a Mkxic. Vicepresident de l'lnstitut Catala de Cultura, col.labora a 
les revistes catalanes publicades a Mkxic: "Quaderns de I'Exili", "Nova Revista", 
"Pont Blau", "Xaloc", "Vida Nova", aquesta última de Montpefler, etc. Entre lli- 
bres i opuscles compta amb més de 50 publicacions. 

8 - '"Revista Militar de M4xim", 111 (1952) 40,16:17. 
9 - (Barcelona, 1912) 14 pp 

10 - (Barcelona, 1913) 143 pp. 
11 - lordi, R., Notas sobre la ewnomia de una famhcia colectivizada. op."t. 
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Lluís Rihas i Creuet - Farmac&utic gironí del que només conekem que va 
baver &exiliar-se a Franca. 

Josepb liisquellas i Flamarich - Afüiat a la U.G.T., fou cap de la secció de 
subministres de la Inspecció General d'indústries químiques i farmac&utiques. 
Sembla ser aue actua amb eran cura en comnlimsnt de les onentacions i ordres 
quc rebia dels seus superiors. S'exilia voluntiriament i m& tard busca avals per 
tal de poder tornar sense dificultats. Les seves actuacions no deixaren massa bon 
record entre alguns farmadutics. 

Joan Ventosa i Roig - Neix a Vilanova i la Geltrú I'any 1883. Llicenciat en 
farmacia i etnbleg, completa els seus estudis a Franca. Publica el seu primer opus- 
cle el 1918 sota el títol "Les cooperatives obreres", que edita la cooperativa "La 
Regeneradora", de Vilanova, de la qual en fou membre directiu durant molts 
anys. President del centre federal d'aquella vila, fou també el seu representant a 
I'ajuntament i el 1931 passa a formar part d'Esquena Republicana de Catalunya. 
Fou diputat a wrts de la 11 República, conseller &Agricultura de la Generalitat 
i membre del conseli d'Ecmomia de Catalunya durant la guena civil, en repre- 
sentació 8E.R.C. 

Ventosa i Roig fou un home liberal per temperament. Exiliat a Franp, la seva 
elevada categoria dins la massonena li valgué poder ajudar a amics també exiliats. 

La seva actuació més destacada fou dins el moviment cooperatiu. El 1920 
prengué part activa en el IV Congrks Regional de Cooperatives de Catalunya, de 
la federació de la qual passi a ser president a partir del 1922. Més tard, en cons- 
tituir-se el 1928 la "Federación Nacional de Cooperativas de España", a Madrid, 
fou també el seu president. Representa a la cooperació catalana, primer, i a I'es- 
panyola, després, en el consell central de 1"' Alianza Cooperativa Internacional''. 

Com a representant dels cooperativistes cataians, va intervenir en la redacció 
de la llei de cooperatives preparada per I'Institut de Reformes Socials, que des- 
prés fou promulgada per Largo Caballero quan fou ministre del Treball. Aiií 
matek, i com a conseller d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, fou el 
principal redactor de les lleis de bases del cooperativisme, de cooperatives i 
mutualitats i de la de sindicats agnwles promulgades el 1934 per I'ajuntament 
catala, les quals han estat considerades com de les més liberals. 

A Mkxic continua dedicant-se al cooperativisme i deixi constittüdes cente- 
na* de cooperatives escolars fins al moment de la seva mort, I'any 1961. 

Deixa escrits 8 o 10 opuscles en catala i castella sobre temes cooperativistes 
editats a Catalunya, Mkxic, Guatemala i Colombia. En el titulat "Las 
Cooperativas y el Estado" senta el principi, altament cooperativista, de la neces- 
sitat que el moviment cooperatiu fos totalment independent de I'Administracib 
de I'Estat. Ha estat dels homes que ha dekat una marca més profunda a 
Catalunya pel que fa a I'estudi i propagació del cooperativisme (12). 

12 - PCrez Bar6, A,, MoN a I'eaili, núm. 49. "Avui" 29.8.1978 
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Joao &u i Palau - Neix a Figueres el 1903, on estudia el batxíllerat, llicen- 
ciant-se en farmacia a la universitat de Barcelona el 1924. 

Entre 1925 i 1927 fou ajudant en el laboratori de fisiologia de Barcelona, din- 
git pel Dr. August Pi-Sunyer, i el 1927 ajudant en el laboraton de biologia tamb6 
de Barcelona, dirigit pel Dr. Pere Domingo. De 1927 a 1939 va tenir farmacia 
oberta al carrer Nou, núm.18, de Figueres, i entre 1936 i 1939 fon professor de 
ciencies a I'Escola d'Arts i Oficis de la Generalitat, a la seva ciutat. 

Quan el 1939 acaba la guerra, pel fet de dir-se Xirau i malgrat no haver tin- 
gut mai cap carrec polític, a diferkncia dels seus germans, va haver d'exiliar-se a 
Mexic amb el seu gema Joaquim. Aquest mateix any, i per aquesta obligada 
absencia, el Col4egi de Farmac&utics de Girona el dona de baixa com a col.legiat, 
sent, per tant, víctima de represalia. 

De 1940 a 1942 fou professor de química organica i inorganica i d'analisi quí- 
mica quantitativa i qualitativa de la Facultat de Medicina i Farmacia de la uni- 
versitat Michoacana, de Morelia, Mexic. El 1940 fou delegat per la universitat 
per assistir al "Primer Congreso Indigenista", a Pbtzcuaro. Aquest mateix any 
publica una "Nota sobre el ciclo del ClNa (C1) en el Chirostoma estor del lago 
Pátzcuaro" i traduí diversos treballs de química d'autors francesas i anglesos per 
a la revista "Ciencia". 

720 El 1941 fou nomenat membre de la "Sociedad Mexicana de Histbria - 
XXX Natural", va dirigir la secció de qufmica dels laboratoris centrals de les uuiversi- 

iats i publica "Alquimia y Transmutación" a la revista "Umbral". El 1942 publica 
"Una cuarta unidad material" a la revista de la universitat de Morelia i tradui de 
i'angiés, amb el Dr. Josep Giral, "Bases farmacológicas de la terapéutica", de 
Goodman i Gihnan. Entre 1943 i 1950 fou director tecnic i d'investigació de la 
secció d'alcaloides dels "Laboratons Lauzier", de Mexic. El 1943 tradui de 
I'angles "Fundamentos y práctica de la cirugía de guerra y urgencia", del Dr. 
Trueta. El 1946 publica "Nota sobre el aminóxido de atropina" i "Leopoldo Río 
de Liza, un científico mexicano del siglo X I X  a la revista de la "Sociedad 
Mexicana de Historia Natural". També aquest any publica, a ?Editorial México, 
el Uibre "Elementos de química en nueve lecciones", prologat pel Dr. Giral. El 
1947 fou nomenat membre de 1'"American Chemical Society" i presenta a 
Atlantic City, en un dels seus congressos, el seu "Ensayo sobre e1 salicilato de N- 
óxido de eserina y el bromhidrato N-óxido de escopolamina". El mateix any va 
Uegir el treball "Fluorescencia y constitución química" a la "Sociedad Mexicana 
de Historia Natural". Publica tamb6 el llibre "El ajedrez en 7 lecciones", de 
1'Editonal México. Gran afeccionat a aquesta activitat, durant la temporada 
193511936 ja havia estat snbcampió d'escacs de les wmarques gironines. 

El 1950 treballa un any a París amb el bioquímic Polonowsky, investigant 
sobre alcaloides. 

Torna a Catalunya el 7 de febrer del 1952. Demanada I'obertura #una oficina 
de farmacia, aquesta no li fou concedida fuis 3 anys mes tard, epoca que resulta 
difícil per a eU i la seva famüia. Xirau mona a Figueres el 8 de marg de 1976. 
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Aiguns f m a c ~ n t i ~  víciimes de la guerra civii a ia zona republicana 
A mis d'aquells farmac&utics que s'exiliaren, n'hi hagué d'altres amb pitjor 

sort ia aue foren assassinats durant el transcurs de la euerra. Del Col.leej de . . - - 
Farmac&utics de la Provincia de Barcelona, i segons constava en una lapida de 
marbre que havia estat a I'entrada de I'actual Col,legi Provincial i avui desapare- 
guda, foren 27 les víctimes de mort violenta (13), morts atribuides a membres de 
les conegudes com a patmiies de control (14). 

Seguidament donem dades d'alguns farma&utics víctimes de les represalies 
fratricides. 

Jnan Boñü i CombreUes - Nascut a Cardona el 1894, obtenia la llicenciatura 
de farmacia el 1905 i es doctorava el 1909 amb la seva tesi sobre I'acid salicíiic. El 
5 de novembre de 1937 era assassinat (15). 

\ ,  

Ramon Casmada i Maud - Nascut a Terrassa el 10 d'octubre de 1874, era 
assassinat a Barcelona el 23 de setembre de 1936. El 1895 es llicenciava i docto- 
rava en farmacia. També es llicencia en cikncies físiques i químiques. Catedratic 

13 - A la lapida a qub ens refer¡m, de 140 x 83 m.. i sola la llegenda "En perpehm memork de los Iar. 
mdutirm de este May UWre rolegio que supieron dar su vida por Dios y por Espaiw", hi hsvia 
insdts el8 noms xgüenrs: 

D. Luis Bosda Maras D. Msnuel Mates Miln 
D. Enrique Baipt Rias 
D. Manuel Bsuiüi Domíngua 
D. hanrisro J. BemU Madi 

D. Rosendo Oüvelln Bi- 
D. Manuel Oms Moreno 
D. F w O M  l. P s l o m ~  Boas 

D. Federh  de C-m Reixricb D. José A. Perpiüi M- 
D. Ramón Casarnada Mauri D. luan Puie Dnrner 
D. Remóa Fenándu Roca D. losé ~ o & l b  ped~ol 
D. Gomalo Famigtwa Hemández D. Del00 Sánebez k&í8 

D. Jod Gabriel Belloso D. Antonio Su& Cento 
D. J d  M' Labon Aqu6 D. Salvador Tsyi WeUs 
D. J& Dore! H o m  
D. Pedro Malagelsda Pool 
D. JmC MiquelTom 
D. Carlos Mesh Eehewmo 

D. José ~obellzi Gslceiáo 
D. Ramón de lkhcberia GYitó 
D. Ramón Pub Olireras 

. ..-- -. . . 
En CI Coi Itgi dc Famaduiiu de la Pru\incia d~ Girund e ,  rigtrlrrren Icr biciirno reguinw 
l o r q  hI'Pui&<'osla.de Cailcllb d'Empún<r, laume Bmgu6aCorgul, de Caionge. Yranerc  Xlbcna 
K w .  de Rludarcnc,. Jms~ M' U<ilbi Llaban~rs. J'Olai. Aureo Comamala LOocr de Delira". de 
Puiicerdk Lluís Figa 0liu;de Palamás; Josep M"F@ ~igas .  d'Agulia~a. 
A aquens cal afegir a h t o n i  Oriol Puignau, de Port de la Selva, mort B wnseqiiencia de la revoiu- 
ei6 de maig del 1937. 
(vegeu: Pla Dalmau, J.M., Aportación a la hisloria de la farmacia geniodense en los dltimos cien 
aítas. (Giana. l9lZ) 51 pp.; 19). 

14 - Aki  foren dcnominades les seccions de la wmissib d'investigació del wmitb central de Mili& 
Antifekistes de Catalunya. dirigida per Aureli Fernhdez. Jmep Ansens era el seoelari del wmite 
central de patrulles de wnlrol. Aquesles patrulles sorgiren el mes de julio1 de 1936, amb funcions de 
poti0s. per a l  de garantir I'ordre revolucionar¡, estant majorment dominades pels anaremindicalis- 
les. S'ha di1 que foren integrades. aproxkadamenl, per uns 32i membres dc la C.N.T., 145 de la 
U.G.T.. 185 d'E.R.C. i 45 del P0.U.M. Uoctubre del 1936 passaren a dependre del Comissmiat . 
d'ordre Public de la ConscUer¡a de Segurelal Intenar de la Generalitat de Catalunya. Foien diswl- 
les per decrel de 4 de mar$ de 1937. 

15 - Roldan Guerrero, R., Diccionario. op.cit. vol.l,389-390. 
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de tkcnica física i analisi química de la Facultat de Barcelona. Fou dega d'aques- 
ta Facultat durant un curt penode (16). 

Autor de diversos opuscles cientifics propis de la seva especialitat. Forma 
part del grup de farmac&utics que traduiren la "Química Farmacéutica" 
&Ernesto Scbmidt (17). 

Gonpi Fonniguern i Hernández - Nascut a Barcelona el 9 de maig de 1884, 
desconeixem la data de la seva mort, tot i que sabem que va morir assassinat 
dnrant la guerra civil. Publica diversos treballs de polkmica, la major part d'eUs 
en premsa professional(l8). 

kancesc Xavier Paíomss i Bons - Nascut a Barcelona el 13 de febrer de 
1876, era assassinat, juntament amb Casamada Mauri i Taya Fiella, I'any 1936. 
Llicenciat en farmacia el 1901 es doctora el 1902. Va tenir farmacia oberta des del 
1905 fins al 1925. Data en quk accedí, per oposició, a la catedra de materia far- 
mackutica vegetal. Ocupa el deganat accidental de la Facultat de Farmacia de 
Barcelona des del 29.11.1934 fins al 26.2.1936 (19). 

Salvador Taya i FileUa - Nascut a Barcelona el 1882, mona assassinat el 1936. 
Llicenciat en farmacia el 1906. Fou professor de química inorgknica i després de 
tkcnica Física. Publica alguns treballs junt amb el Dr. Casares Gil (20). 

722 Algunes dades sobre organització de la farmacia militar de I'exhrrit republica - Pel seu gran interks documental reproduim els esquemes de la farmacia mili- 
XXX tar de I'exkrcit republid. Per tal de facilitar el coneixement de la seva composi- 

cid, diierent en cada organigrama, hem donat una numeraci6 explicativa en els 
organigrames núms. 1,2,3,4 i 6, i Uetres de la A a la 1 en el nÚm.7. Pel que fa 
a l'organigrama 5, els números donats figuren en el mapa, ah í  com les lletres de 
l'organigrama núm. 7. 

- 
16 - Jordi, R., Notas revisables sobre los decanos de la Facultad de Farmacia de Barcelona (185211972). 

"Bulll.IntCiie.Ftca." XI (1979) 4556. 
17 - Roldan Guerrero, R., Diccionario. op.cil. vol.l,570-573. 
18 - Id. VI.& 271. 
19 - Jordi, R., Natas revisables. op.cit. 
20 - Roldan Guerrero, R. Diccionario. op.cit. voi.lI., SIR 
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Orgai?igr;iiii;i iiúiii. I 

1.- ConseU de Sanitat de Guerra. inspeeeid dels Serveis Farmadutics de la 4a 
Regió Organica. 2.- Farmacia Militar de la 4a Regid i Dependencia Militan a 723 
Barcelona. 3.- Farmacia de I'Hospital Militar de Barcelona, del carrer Tallers. de E 
Barcelona. 4 i 5.-Prevista la cread6 de farmacia de I'HospitalMilitar deTmagona 
i Lleida. 6.- Farmacia de I'Hospital Militar de Guona 7.- Dependencia militan i 
Duecció dels Serveis Farmadutics de la 4a Regió Organica. 

Direeeió dels Serveis Fnrmaíeotb del CooseU de Sanitat de Guerra 

Organigrama núm. 2 
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1.- Oficina Central dels Serveis Farmadutics del Consell de Sanitat de 
Guerra. 2.- Diecció dels Serveis. 3.- Farmac6utic Adjunt a L'Estat Major. 
4.- Secretaria formada per 1 Secretan General, 1 mecanbgrafa auxiiiar i 1 
Inspector de comptabilitat farmactutica. 5.- Subsecció de Cartografia i 
Estadística grifica, formada per 1 enginyer, 1 cartbgraf i 1 tecnic d'Estadística. 
6.- Subseccib tecnica de gasos, amb 1 químic especialitzat. 7,- Subsecció 
d2Higiene i Profilaxi, amb 1 farma&utic. 

Organigrama núm. 3 (21) 

1.- Consea de Sanitat de Guerra. 2.- InspeCn6 General de Serveis Farmadntics. 
3.- Secci6 de Laboratoris. 4.- btervenció. 5.- Secretaria. 6.- Cornil& Assessor 
Teniic Sindicai. 7: Institut d'bvestigació. 8.- Facultat de Ciencies. 9.- Facuitat de 
Farmacia. 10.- Eshidis dinvestigació química-farmafeutica 11.- Orientació quími- 
ca-industrial. 12.- Orientad industrial química-farmdutica. 13,- Control analíiic. 
14.- Laboraton (?). 15.- Labraton físic-químic. 16- Control d'Especialitats. 
17.- Control d'anesthics. 18.- Control de medicaments. 19.- 'iiiulació (?). 2Q.- (7). 

21 - El mal estat de les plaques IotogaTques de les qualss'han obtingut els esquemes no ens ha p e d s  
esbrinar el contingul dels números 14, 19 i 20. Igual que ha passat amb el número 6 de I'organiga- 
ma 4. 
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Antiga divisió dels serveis farmac8utics del front d'Angó 

Organigrama núm. 4 

1.- Dipbsit de Farmacia del ConseU de Sanitat de Guerra. 2.- Dipbsit del 
Sector Nord del Front d'Arag6, situat a Monq6. 3.- Subdipbsit de Boltaña, del 
que depenia el Gmp de Muntanya. 4.- Subdipbsit de Sietamo, del que depenia 
la Divisió Lenin. 5.- Subdipbsit de Sangarren, del que depenia la Divisi6 Ascaso. 
6.- Subdipbsit de (?), del que depenia la Divisi6 Carlos Marx. 7.- Dipbsit del 
Sector Sud del Front d'Arag6. 8.- Subdipbsit de Peñalba, del qual depenia la 
Divisi6 Dumti. 9.- Subdipbsit d'Hijar, del que depenia la Divisió Jubert. 
10.- Subdipbsit d'Alcañiz, del que depenia la Divisi6 Macia-Companys. 

Aquesta divisi6 dels Serveis Farmadutics del Front d'Arag6 sena postenor- 
ment modificada, segons I'organigrama núm. 5. 



FarmaEeutim de la zona npublicana vinculats amb Iafanndcia barcelonina 
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Seweis Farmac&utics de I'ex&rut de i'Est (Aragó) 

Organigrama núm. 5 

Depenien del Quarter General instabiat en 1.- Sariñena els serveis instaklats 
en 2.- Boltaiia, 3.- Sietamo, 4.- Albero Bajo, 5.- Almuniente, 6.- Bujaraloz, 
7.- a j a r  i 8.- Alcañiz, ek  quals, seguint el mateix ordre correlatiu, tenien cura 
del subministre de la Brigada Alpina, Divisi6 Lenin, Divisió Ascaso, Divisió 
Carlos Matx, Divisió Durruti, Divisió Jubert i Divisió Macii-Companys. 

Aquests serveis comptaven amb 26 farmadutics i 76 auxiüars, amb 7 
ambulhncies, una pera cada divisió, llevat la Brigada Alpina, ambulincies cadas- 
cuna amb un farmaceutic i un auxiliar. Aixi mateix, a cada Divisi6 hi estava assig- 
nat un farma&ulic per brigada i un auxiliar per batalló. 
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Trens sanitaris 

..m 
Total: .-. 
3 farma&utics 

">A 
3 auxilian. 

y;UL o ..-. O ,~..", 

Organigrama núm. 6 

La dotació fannac6utica dels trens sanitaris -un tren quirbfan a Puebla 
d'iiijar i tres trens hospitals a Lleida- era de 3 farma&utics i 3 auxiliars. 

727 - 

Organigrama núm. 7 



Fannadutics & h zona rcpubliana vincula& amó la fanndcia bamelonina 
dumnr la guenn civil &I 1936 

En aquesta nova organització dels Serieis de Farmacia al front d'Arag6 hi 
havia assignats: 40 farmadutics, 82 aunliars, 13 sanitaris, 12 mnductors, 1 
autombbil lieuger, 3 camionetes i 8 motos amb sidecar. 

Del dipbsit general instal4at a A- Monsó, depenien, per una banda, 8 sec- 
eions: Higiene i Proíiiaxi, encarregada de la desinfecció; Administració, encarre- 
gada de comandes i entregues; Laboratoris galhnics i de substitutius i d'an&sis 
bromatolbgiques i clúiiques; Tarifació; Gasos agressius; FitoterApia i Distribució 
i personal, existint a les seccions #Higiene i Profilaxi, Gasos agressius i 
Fitoterhpia un fannadutic en cadaseuna d'elles. 

A la localitat de Casp estava el cap del Departament de Laboratoris i un far- 
madutic. 

D'altra banda, hi havia 6 subdipbits a B- Boltaiia, C- Sangarren, D- Grañen, 
E- Peñalba, E- Hijar i G- Alcañiz, els quals, situats en la reraguarda, comptaven 
cadascun d'eUs amb 1 farmackutic, 3 auxiliars, 1 sanitari, 1 moto amb sidecar i 1 
conductor. 

TamM en la postavantguarda hi havia 3 hospitals mkdics de campanya, amb 
1 farmadutic i 4 auxilian de control galknic i anaütic amb un farmadutic direc- 
tor, un farmadutic subdirector, 3 auxilian i 2 sanitaris. A la mateixa wna hi 
havia 3 hospitals quuúrgics de campanya que tenien assignats 1 farmadutic i 2 
auxiliars; 9 ambulhncies mkdiques de campanya tenien, cadaseuna d'eues, 1 f a -  
machutic i 2 auxiliars, i les ambulincies quuúrgiques de campanya, que tamb6 
eren 9, tenien la mateixa dotació farmadutica. 
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72'1 - 
XXX 

Represeniaciii sohrc cl mapa (original esc;ila I:.'>(Hl.IHWl) dels organigrames 
dels Servcis de Farmici;] del Ironi dc I'Esi dcl sector dc  l'cxcrcit republica. 

-- . . -- . . I.ine:i del Iriint fin, CI K d i  mar( de I W X  
x x X x x x Ruptura dcl Iriint per ler t r i i p  nacii>nrlisiei a panir del 11 mar(. de IU3X 
-- Asscnyal;imcni de Ir ?ilu;iiiii del? Scrvc!, dc barrnicia. \epirn\ I'oganigrama ""m. S. 
...--- Arscnyl;irnenl de ki siiuiiciii del< Scrven dc Parmkcia. \ecirn\ I'organiprama niim 7. 



Fannaceutier & la zona mpubliwna vinculats amb la fanndcia bareeíoni~ 
duroni la guem civil del 1936 

1-1 S a ~ e n a ,  2-B Boltaña, 3 Sietamo, 4 Albero Bajo, 
5 Almuniente, 6 Bujaraloz, 7-F Hijar, 8-G Alcañiz 
A-Monzon, B-Boltaña, C-Sangarren, D-Grañen, E-Peñalba, 
F-Hijar, G-Alcañiz, H-Caspe, I-Sariñena 
Pot observar-se que el trencament del front i la consegiient caiguda en poder 

dels nacionalistes de les localitats d'Hijar, Alcañiz i Casp del 8 al 22 de mar$ de 
1938 i de Boltaña del 5 al 20 d'abnl, desarticula els Serveis de Farmacia. 

Aquests fets ens permeten afirmar que, tot i no haver-hi data en aquesta 
reproduccib fotografica dels organigrames, tota I'organització dels Serveis de 
Farmacia del front de 1'Est s'esfondra a partir del 17 de mar? del 1938. 

Anareosindieaüstes i altres activistes relacionats amb la farmacia iataiana durant 
la guena civü (22) 

Les dades de no fannaCeutics que actuaren activament dwant la guerra civil, 
especialment a Barcelona, i que hem pogut recoliir són encara molt més escasses 
que no pas les obtingudes de farma&utics citats anterionnent. No obstant akb, 
aquestes dades haurien de ser sotmeses a un rigorós contrast amb d'altres que es 
poguessin obtenir a partir de documentació que desconeixem, pero que deu existir. 

730 Les refer&ncies que a wntinuació donem són h i t  de nombroses entrevistes - 
XYX i converses amb farmackutics que visqueren aquella epoca, i que mostraren les 

seves simpaties tant per un bando1 w m  per l'altre. 
Anglada - Pertanyent a la C.N.T. No ocupa drrec  directiu en aquesta sindi- 

cal pero actua intensament, de forma incontrolada, contra els farma&utics. 
Recokant-se en el seu fill, que era capita de I'exkrcit republid. S'incauta d'una 
torre de I'avinguda de Montserrat. 

Aotooi Cantó - Fou wnserge del Col4egi de  FarmaCeutics de Barcelona. 
Assidu awmpanyant dels incautadors de farmacies. 

Claramunt - Pertanyent a la C.N.T. Havia recorregut infinitat de farmacies 
fomant part del cornil& d'incautacions. 

Ramoo Creus - Igualment de la C.N.T. Incautador i responsable de la fama- 
cia del Dr. Delfí Sáncbez Sanchis, així com de la f a d c i a  del Dr. Benavent. Era 
conegut entre els farmaceutics com "l'incontrolat del sindicat de la C.N.T.". 

R i d  Fitó - També de la C.N.T. i tresorer del Sindicat Únic de Sanitat. 
Responsable de la farmacia col.lectivitzada del Dr. Benavent, es negi a acceptar 
I'entrada d'aquest en ser-li tomada la farmacia, sota el pretext que "era bnscat 
pels pistolers". 

Formiguera - Pertanyent a la U.G.T. Va estar a la farmacia del Dr. Pere 
Malagelada Font. 

22 - Pel que fa als activisres anarcosindicalistes, Ics geitions que es van fer el seu dia en 1"'ínternational 
lnsritut voor Sodale Gesfhiedenis" no ens han aoortar cair informaeió eer estar wndents les ese- 
cr.r,o quz s'harirn iIc pi>nar n icrrnc pel til de Jctimitisr s, rl, rrxiu, de Ir>u~id!calsC.N 'r. F A  I 
al13 d i p ~ u i s  dcspr~s drl 1939 podien iei o no consultaii pcl> inrwigdurr. 
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Apni.inni García fiaren - Membre i directiu destacat de la C.N.T. Protesic 
dental de professió. Home intel4igent que tenia amplia autontat en la C.N.T. pel 
que feia a sanitat, Sindicat de Sanitat i Ministen d'Inst~cci6 Pública i Sanitat. 
Controlava tots els seus departaments i no es feia cap canvi o despla~ment de 
personal sense el seu vist-i-plau. La seva actuacid estava inspirada en un anar- 
quisme amb ordre, per la qual cosa no acfeptava el desordre com a fase previa 
per ambar a una societat iguatitana. 

Excel4ent orador, coneixia a la perfecció les reaccions de les masses, que 
sabia dominar amb les seves paraules i bon exemple. Les seves intervencions en 
les assemblees de la C.N.T. eren definitives pel seu sentit de I'ordre i I'eficacia. 

Enfront de I'opressió que exercien els militants obrers de la C.N.T. per tal 
d'incautar-se del sector farmaceutic, va reunir els caps d'aquell moviment i els 
demostra I'equivocació en que incomen en pretendre administrar, en forma 
incontrolada, uns negocis en els quals forqosament havien de fracassar, i vaticina 
el resultat negatiu de totes les incautacions, tal i com va passar. 

Gracies a el1 es va poder constituir una comissió d'obrers de farmacia per 
estudiar detalladament un projecte de farmacies confederades (23) que se sot- 
metria a la sindical un cop Ilesta, perb supeditada a guanyar la guerra en curs, 
comissió que, sembla ser, actua buscant solucions viables. 

Home honest i de vida modesta, respecta esc~poiosament la gran quantitat 731 
d'objectes de valor existents a i'edifici on tenia instaklada la seva oficina. Fou XXX 
defensor de la farmacia, sent la seva intervenció decisiva per aturar incautacions 
de farmacies i tropeties a farmaceutics. Al final de la guerra va passar senosos 
problernes econbmics. 

Francesc Girbau - Igualment de la U.G.T. Conegut com a violent activista, 
forma part del gmp que s'incauta de Federació Farmadutica. 

Miquel Gómez Herreira - Va intervenir, juntament amb Creus, en l'incauta- 
ci6 de la farmacia del Dr. Sáuchez Sanchís. 

GraeUs - Pertanyent a U.G.T. Autor material d'incautacions, fou delegat de 
treball de la Generalitat i comissari general de sanitat de guerra, carrec del quat 
fou desposseit per les maniobres de Severí Tarrag6 dins de la U.G.T. Assolí el 
grau de tinent en I'exkrcit republica. 

Llds Herrera - Incautador de la farmacia del Dr. Lluis Boada Marlbs. 
Juüa - Pertanyent a la U.G.T. Es deia representant dels mossos de farmacia. 

Va actuar entre els incautadors. 
Lavilla - Membre de la U.G.T. Incondicional de Tarragó, actua molt a la 

comarca de Girona. 
Pere Mata - Pertanyent a la U.G.T. Persona de confianqa de Tarrag6, ocupa 

diversos drrecs a la sindical. Entrades les tropes nacionalistes a Barcelona, fou 
vist diverses vegades Iluint a la solapa una cndanera insignia amb els colors de la 

- 
23 - Jordi. R., Un desconocido anteproyecto. op.cit. 
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bandera espanyola. 
Ochoa - Pertanyent a la C.N.T. Individu jove que va ser considerat per alguns 

farmackutics com el "valent" del grup farmadutic C.N.T. 
Peláez - Pertanyent a la C.N.T. Company d'Ochoa, al qual s'atribueixen 

iguals actituds. 
Josep P i a  - Pertanyent a la C.N.T. Malgrat haver entrat en aquesta sindi- 

cal posteriorment al 18 de julio1 del 1936, hi assolí, per la seva manera d'actuar, 
gran confianp entre els seus activistes. Ambh a ocupar la presidkncia del 
Sindicat Únic de Sanitat C.N.T. des d'on seguí una dura política contra els far- 
mac6utics. Junt amb Tarragó fou artífex del comitk d'incautacions i de la major 
pari dets fets esdevingnts a algunes de les farmacies incautades. 

Pnig - De la C.N.T. Ocupa la secretaria del comitk d'incautacions de fama- 
cies i fou responsable de la farmacia incautada de Josep Agell. 

Joao Satoim - Pertanyent a la U.G.T. Conegut igualment com "el uoi del 
sucre" (24). Actui intensament en el comiti d'incautacions. 

Soler - També de la U.G.T. Actua de comptable en el comite d'incautacions 
de farmhcies. 

Jaume Susany - Perianyent a la C.N.T. Actua d'acord amb les patrulles de 
control. Era un altre dels caps de les incautacions. També actua, com Pinilla, en 
representació d'aquest sindicat. 

m Tamborero - De la U.G.T. Actua al front d'un comitk revolucionari a Sants. 
Assolíel grau de tinent de l'exircit republica. 

SeveríTarragó i Jané - Element molt actiu dins del ram farmadutic, pertan- 
yent a la U.G.T. Fou auxiliar -d'aixb ja n'hem parlat abans- a la farmacia de Josep 
Fabregat, president que fou del Col.legi Oficial de la Província de Barcelona. 
Tarragó fou un personatge del que seria interessant coneier més dades ja que les 
seves actuacions afectaren seriosament la totalitat de la farmacia barcelonina. 

D'ell s'ha dit que instiga la majoria d'accions contra els farmac&utics, que fou 
membre d'un tribunal popular i que, segons prbpies afirmacions, "habis ñrmado 
mochas penas de muerte", aYtí com també se li atribueix la frase "un temblarle 
el pnlsn ni al fimarlas, ni al ejecutarlas, si íuera preciso". Tot confirma I'interks 
de conKier millor la seva trajectbria durant la guerra civil. 

Acabada la guerra Tarragó se'n va anar a I'estranger. 
Josep M. T m é  i Grapé - De la C.N.T. S'incauta de la farmacia Joan Gras. 
VaJiés - Pertanyent a la C.N.T. Conegut com "Vallks petit", forma grup amb 

Peláez i Ochoa. 
VaUés - Pertanyent a la C.N.T. Actiu individu de confianca de la sindical, fou 

comissari del parc de farmacia militar. De dotents antecedents ja abans de la gue- 

24 - loa" Satorra no h~ de confondre's amb el dirigent obrer. autfntic sindicalista, Salvador Segui 
Rubinat, alias "el noi del sucre", secrela" general de ta C.N.T. i que fou assassinat al carrer de la 
Cadena, de Barcelona, el 10 de mar$ de 1923, durant la Dictadura de Primo de Rivera. 
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rra civil, fou perseguit per la justicia, la qual cosa i'obligh a canviar-se el nom. 
Verdejo - De la U.G.T. Fou un altre incondicional de Tarragó. Ocupa chrrecs 

de confianca en aquesta sindical, havent-se fet passar per propietan de la fama- 
cia d'Enric Riera i Artigas. 

Epileg 
És necessari insistir. Atesa i'escassetat de fonts documentals wnegudes, 

forwsament existeuten buits en els diferents apartats d'aquest capítol. Entre les 
manques més sensibles podem citar la deis expedients de depuració contra els 
famadutics de la orovíncia de Barcelona. aue foren destnüts fa aleuns anvs. i . . - . . 
aixi mateix la manca de notícies sobre aqueUs farmackutics que exerciren com a 
tals en i'exhrcit republica i que desprks s'exiliaren. 
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D issulució d'eshuetures cul~legials per rauns poiítiquer 
La guerra civil de 1936 porta grans canvis a tot el país, tant en un bhndol 

com en I'aitre. No cal oblidar, perb, que a Catalunya, per haver-se produit el 
traspis de la sanitat interior al govem de la Generalitat en virtut de 1'Estatut de 
Catalunya, es promulgaren una serie de disposicions legals diierents a les que 
estaven en vigor a la resta de la península on la sanitat estava sotmesa al govern 
central. 

En línies generals, la problematica produida perla revolució social que s'in- 
tenta, afecta a Catalunya tant eom a la resta de la zona republicana i tal vegada 
el que causa un impacte més fort a Catalunya, dins el sector en que ens movem, 
fou la incautació de farmacies i laboratoris productors de medicaments. 

A Catalunya, i concretament a Barcelona, ja hem vist com el mes de juliol de 
1936 els auxilian de farmacia de les sindicals U.G.T. i C.N.T. s'incautaren del 
Co1.legi de Farmaceutics de Cataluuya, del Siudicat de Farmac+utics de 
Catalunya, del Col4egi Antic de Farmac&utics, que no estava integrat en el 
Col.le@ de Farmackutics de Catalunya, i també del Montepius Farmac&utic Dr. 
Andreu, entitat de previsió. Posteriorment, el 22 de maig de 1937, el wnseUer de 
Sanitat i Assistencia Social, Valen Mas, per ordre de Sanitat i Assistencia Social, 
encarregh al secretari generai dels Serveis farmadutics que es fes cirrec dels tres 
organismes abans esmentats i akíí per aquesta ordre, quedava dissolt el wmitE 737 
d'apropiació de sindicats professionals de farmicies C.N.T.-U.G.T. XXXl 

La incautació de les associacions farmaci?utiques va ser anterior a la promul- 
gació del decret de col~lectivitzacions del 24 d'octubre de 1936 i a la normativa 
que a aquesta es donava per ordre del 31 d'octubre del mateix any. 

D'altra banda, el 26 de desembre de 1936, Federica Montseny, titular del 
"Ministerio de Sanidad y Asistencia Social", també havia regulat les incautacions 
de fardcies i laboratoris que per absencia dels seus titulan es trobaven sense la 
necessaria assistencia tknica farmaceutica a la zona que depenia només del 
govern central. 

El govern de la República el 2 de maig de 1938 estructura les organitzacions 
col~legials sanitbies, ja que si la wnstitució de wl4egis de diferents professions 
sanithries tenia com a objecte immediat establir uns organismes tecuics i profes- 
sionals encaminats al desenvolupament i millorament de la funció sanitaria 
corresponent emparada sota els drets coustitncionals, resultava ser, a criteri dels 
governants del moment, que la funció esmentada havia estat nubla i aquests s'ha- 
vien convenit en organismes de propaganda i lluita política, oblidant el seu 
objectiu fonamental. 

Les dificultats sorgides amb la nova estmcturació motivaren la promulgació 
de les ordres del 15 i del 22 de gener de 1938, amb la qual cosa es dissolien els 
col.legis i s'adscrivien les seves funcions a les delegacions provincials d'Assist&ncia 
Mkdica que havien estat creades pel decret del 28 d'octubre de 1937. 

Perb, també a la zona nacional, pel decret de 30 de juliol de 1936, pocs dies 
després de la revolta, s'havia dissolt la "Unión Farmacbutica Nacional", nascuda 



per reial ordre del 20 de novembre de 1915, que reunia federahnent els col4egis de 
farmadutics d'Espanya, el "Consejo General de Colegios Médicos" i 
l"'Associaci6n Nacional de M6dicos Titulares de Asistencia Pública Domiciliaia". 

El 12 del mes de gener de 1938, a la zona nacionalista, una ordre donada a 
VaUadolid creava el "Consejo de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 
Esnaña". en substitució de la "Unión Farmackutica Nacional". al oual "Conseio" 
ii era atnbulda la representació oficial dels farmadutics. De caricier 
acabada la guerra civil, el 15 de novembre de 1939, adquiria caracter definitiu dis- 
posant delsfons, béns i documents que perlanyeren aaqueua. 

Aixíveiem que tant en una com en l'altra zona existeix un cert paral4elisme 

El pes de la nctbna en t'hmbit famtackutif 
Finalitzada la guerra civil, la vida col.lectiva farmadutica a Catalunya entra- 

na en una altre període durant el qual el pes de la derrota es notana de manera 
forqa patent. 

Si pels habitants de la zona republicana conquerida pels exercits nacionalis- 
tes havia acabat I'opressió deis últims temps, per als qui, farmadutics o no, 
havien col~laborat amb el govern de la República o amb el de la Generalitat 
comencava una altra opressió quan s'iniciaven els processos de depuració políti- 

738 ca assenyalats per la llei de 9 de febrer de 1939. - 
XXXI Ocupada Barcelona per les forces del general Joan Yagüe i les de I'itaiia 

Gambara, a les 7,45 del dia 26 de gener de 1939 es personaven tres farmac-5utics 
al local del Col.legi de Farmackutics de Barcelona, els quals, segons diu iiteral- 
ment Pacta aixecada, prenien possessió del Col.legi Oficial de Farmadutics de 
Cataluuya, segellant prkviament les seves dependencies, en espera de la presa de 
possessió oficial, i previa wl~locació de la bandera espanyola en el sal6 d'actes i 
en el balcó exterior, fent-se, constar, pero, que esperant la possessió oficial no 
s'havia fet inventan ni arqueig dels efectius que podien haver-hi (1). 

El dia següent, a les 5 de la tarda, els tres famackutics, ja en predncia del . 
sotsdelegat de farmacia, prenien l'acord de reorganitzar els serveis farmadutics 
a la ciutat de Barcelona i regió catalana, acord que, malgrat que no prospera, ens 
mostra que el sentiment que el col.legi barceloni fos el cap dels altres col.legis 
catalans estava molt viu en els reunits (2). 

Ocupada Barcelona per les tropes nacionalistes apareixenen immediata- 
ment, tant per les dependkncies del Govern civil com per les de Sanitat, i tambk 
per les de corporacions i col,legis oficials, molts candidats per ocupar tot quant 
havia quedat sense directius per la desfeta final, la qual cosa motiva moltes 

- 
1 - L'arque& tbdcia llocel dia IOde febrcr per la tarda. 
2 - Es dignc d'csmentai que, malgrat la situació política, aquests primen docurnents ponen I'encapca- 

lament. ja impres o be escñi a rnkquina, de "Col-legi Oficial de Fma@utics de Catatunya" o 
"Colegio Oficial de Famcdulicos de Cataluaa", encapcalarnent que desaparekeria be" aviat. Amb 
I'inevitable "Viva Espaüa, Viva Franco. Arriba España, Presenle" farnb6 hi figura el segeU de goma. 
en catala, que periany ai desaparcgut wl.legi. 
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"auto-preses" de possessi6 oportunistes que duraren, perb, e sds  temps ja que les 
autoritats militars les cobriren rapidament per persones de confianqa del nou 
regim polític queja tenien preparades i que rarament coincidiren amb les que, 
addictes a ells, havien restat a la zona republicana, tot i havent sofert moltes de 
eUes persecució per ra6 de les seves ideologies dretanes. 

En el Col.legi de Fannadutics de Barcelona aixb es sorteja per quant els qui 
es feren carrec el 26 de gener de les dependencies fannac&utiques foren persones 
significades per les seves idees i actuacions anteriors. Malgrat que diicilment 
podien trobar l'oposició de persones fidels al nou regim, van baver d'enfrontar- 
se amb denúncies i amb pressions que des de Madrid es canalitzaven pels caps 
d'organismes farmadutics centrals i que, de vegades, els van ambar a qualificar 
de separatistes, acusacions aquestes aquells dies perilloses i greus, perb, en 
aquest cas, quasi ridicules. 

Podnem entendre que, tal vegada, aquesta situació era fmit de l'enfronta- 
ment entre I'extrema dreta tradicional i precapitalista i la nova extrema dreta 
totalitaria i feixista. D'altra banda, resulta que els qui es van fer dr rec  del wl'legi 
eren més conservadors en el teneny social i econbmic i menys totalitaris en el 
polftic, tot i que en ocasions es mostra una certa ambigüitat tal vegada fruit de 
l'entom politic dominant entre jerarquies farmacRutiques. 

Aquesta situació va conduir a que les maniobres per controlar el col4egi fos- 739 
sin abundats i, per tant, el I r  d'abril de 1939 el sotssenetan de l'Interior, subjec- - 
te, sembla ser, a certes pressions, determina el nomenameut d'una wmissi6 ges- X X X I  
tora que, amb caracter provisional, es fes drrec  del col4egi fms que no s'orga- 
nitzés definitivament amb cardcter provincial -no w m  a wl4egi de Catalunya- tot 
i esperant decidir qui ocuparia els carrecs directius (3). 

Al marge d'aquesta situació, finalitzada la guerra les farmkcies estaven mal 
assortides i el sector mostrava un estat cabtic. També sembla ser que les noves 
autoritats pressionaven perquk en el wl.legi es procedis a una depuració d'ac- 
tuacions passades, pressió que queda enfosquida si tenim en compte alguns ante- 
cedents que s6n els que conduiren a que en el col4egi es procedis a la depuració 
política dels seus associats. El panorama no era w m  per tranquil4itzar als far- 
rnackutics barcelonins. 

Depuracions i control coi.legiai 
Abans de finalitzada la guerra civil, perb ja decidit el seu resultat, el 9 de 

febrer de 1939 era promulgada la llei de responsabilitats politiques. Aquesta liei, 
clarament repressiva, assenyalava els qui hi estaven inclosos segons la seva con- 

3 - Aquesta eominió gestora no arriba a actuar Fmil t u n a  maniobra Uiterna per desqualificar els qui 
s'havien autonomenal eestan el dia 26 de eener. es neiitraliizA. Grbcies a les eestions fetes oroo de " . , 
lo rv to i~ i~ t i .  r,  drmostra qui. Irr dcniincies felescontra aqucsie$ prnontr noerzn m4r q u i  una fnl- 
whi.  13 qual coi< durih lloc 1 que les auloritaa anlislr aulantdcr,tn a la pomrrn <omssib p~ iqur '  
cuntinu.tr Tins r l  da3 i r  dc )uny de 1939: comin86 qui. malgrat .a reta clara ideologia drrims anti- 
republicana i realment antidemoerblica. va ser apr~ciablement tolerant, dinr de la total intolerhneia 
que eristia cn 101s els sedon, temperant i evilant que es causessin massa estropicis entre els far. 
ma@utirs, tot i que no es pogueren evitar amargs desenganys i sobresala. 



ducta des del I r  d'octubre de 1934 fins el 18 de julio1 de 1936 i, aixi mateix, els 
qui s'havien oposat activament o amb "pasividad grave" a la sublevació. La Uei 
explicava la manera de fer els processos de depuració i qui els havia de portar a 
terme. No indicava, perb, que els col4egis professionals haguessin de depurar els 
seus associats. De totes maneres, el fet d'existir una col.legiació ohligatbria per a 
l'exercici d'activitats professionals va permetre, i sempre dissimulat amb la 
defensa dels interessos comuns i patnoters, que els wl,legis professionals es con- 
vertissin en uns potents organismes que, sotmesos als "Consejos Generales", 
poguessin controlar políticament, ewnbmica i professional a tots els wl4egiats, 
situació que avui encara s'anossega, dissimuladament i per altres mitjans, mal- 
grat el que s'ha denominat com a "fambio". 

El mes d'octubre de 1939, la comissió gestora que feia les funcions de junta, 
tenint I'antecedent que el fet es donava en els col,legis de metges i d'odontblegs, 
demanava al ministen de la Governació autorització per poder depurar els seus 
col4egiats i escrivia als altres col4egis catalans i al de Valencia perqui eUs també 
ho demanessin. 

La "Dirección General de Sanidad", perb, denegh la petició. Tal vegada per 
desconfianp envers els peticionaris? 

740 Si la llei de responsabilitats polítiques afectava a tots els ciutadans espanyols, - per que la comissió gestora demanava autorització per actuar pel sen compte? m Quin era el sentit d'aquesta petició? Represalies polítiques dels farmac&utics 
vencedors contra efs vencuts? Es complia alguna ordre emanada de centres polí- 
tics paral4els sense la corresponent forca legal? Es preteuia, tal vegada, que la 
depuració portada a t eme  pels duectius col4egials fos m& moderada per ser feta 
entre col.legues? L'únic que sahem de cert 6s que els dirigents del col.legi deplo- 
raven veure's pnvats d'aquesta facultat que sol~licitaven, ja que deien que hau- 
nen pogut fer un gran bé a la dignitat i al prestigi de la professió. 

Ja en manta el procés contra els farmaceutics barcelonins, el 5 de juny de 
1940 s'estahlia que tots els farmadutics sotmesos a depuració -és a dir, tots- 
havien de presentar cada mes a F.E.T. i de les J.O.N.S. un aval indicant si eren 
afectes al "Movimiento Nacional", i el dia 6 s'acordava la designació dels jutges 
instructors per obrir els expedients de depuració. 

Descripció del6 expedients 
A la coberta dels expedients hi figura l'escnt del col,legi adoptat des del 1939 

i a continuació el nom de "Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 
de Barcelona", títol que ventablement no es podia aplicar aquest col,legi perque, 
malgrat el desig dels qui el regien, el "Muy Ilustre" corresponia a l'antic col4egi 
i no pas a aquest per oficial. Després del número de i'expedieut i de la paraula 
"Inculpado" hi figura el nom de l'expedientat, deixant a continuació espai per 
posar les dates d'inici i final de l'expedient, seguit tot pels noms del jutge ins- 
tmctor i del secretan del tribunal depurador. 
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Els expedientats calia que contestessin 10 preguntes, 7 de les quals eren per 
demostrar la seva culpabilitat, i I'última estava destinada a fer referencia a les 
persones que podien o no testimoniar I'autenticitat del que s'havia declarat. 

La declaració jurada va seguida d'una comunicació de la junta de govern del 
col4egi designan1 el nnm del jutge instructor de I'expedient, indicant també el nom 
del fannact?utic sotmes a depuració, nomenament del secretari i I'ordre que s'ha- 
via de demanar iofonnació a les autontats, organis~nes oficiais i testimonis. 

Cnr~pció:  una hipotesi de trebaU 
Desprks d'aquestes dades es troba en els expedients una comunicació de la 

Delegació Provincial d'Informaci6 i d'Investigaci6 de "Falange Española 
Tradicionalista y de las J.O.N.S." amb els antecedents que del depura1 existien en 
els seus fitxers, comunicació que anava acompanyada d'una altra de la 
Comissana Superior de Policia, en aquest cas de Barcelona. 

Per desgracia, la destmcció -evidentment, observant la qüestió des d'un punt 
de vista histbric- no permet treure unes conclusions dels resultats per poder asse- 
gurar la importancia d'aquesta depuració, pero, pel que sembla per posteriors 
noticies, més verbals que documentals, el resultat de les depuracions no va ser 
innocu sin6 que més aviat va repercutir dins la vida col*legial amb una mena d'in- 
habilitació sorda perque aquelles persones, la ideologia de les quals se sabia no 741 
estava identificada amb els vencedors, no poguessin ocupar c a n e s  directius. - 

El fet que la situació de postguerra també repercutís en benefici de situacions XXXl 
de pnvilegi amb totes les seves consequencies perno estar controlades i per estar 
quasi sempre recolzades pels padrinatges dels vencedors i dels qui se situaren 
políticament-que en aquest cas volia dir professionatment- va oferir una epoca 
d'or als especuladors de tot tipus dels quals no s'alliberk pas la farmacia. La res- 
saca de la guerra i la corrupció que dominava en els negocis va permetre que 
entre repartiments de substancies intervingudes vegetessin persones que van reu- 
nir apreciables fortunes, en algun cas quantioses, a costa d'un país destntit. 

També cal apuntar, perb, que alguns farmaceutics que en aqueiies primeries 
de la postguerra ocuparen llocs a les directives del col,legi, tot i que infiuenciats 
per I'entorn i addictes al sistema polític, van estar senosament preocupats per la 
situació general de la farmacia, intentant redreqar-la, perb sense cap intent de 
renovació i, sobre tot, sense enrolar-se a les camanlles que comerciaren i espe- 
cularen amb tot, apartant-se'n malgrat haver pogut participar en el banquet, cosa 
que els hauna estat ficil, per, a l'hora dels postres, concretar tot tipus de negocis 
amb substancies emprades per a l'elaboració de medicaments. Altres, sense 
entrar de ple en el nucli de les corrupcions, acceptaren per sobreviure les regles 
del joc imposat, comenGant amb tot aixb que hem esmentat la construcci6 de les 
grans xarxes que duran1 anys cobririen el país, sense les quals i la benvolenw dels 
qui les mantenien hauria resultat impossible mantenir múiimament I'activitat far- 
maceutica i menys encara la d e l ~  laboratoris. 

Així, sucre, glicerina, farines de cereals, sacarina, Ilet, etc., materies necessaries 
per a l'envasat: llauna i cartró, a més d'altres productes intervinguts, entraren en 
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un hall per poder participar en el qual era obligada la peregrinació per sindicats i 
ministeris, tant a Barcelona com a Madrid, a la busca i captura d'amistats o de 
receptors de mmissions que solucionaven Les qüestions urgenfs al miUor postor. 

Si casos com aquests foren la justificació de la vida diaria del món farmaceu- 
tic de postguerra, no podem despreciar que també va haver qui, situat en 11% 
clau, va disposar al seu plaer de tot quant afavoria el mercat negre, ja que era 
suficient procedir del bando1 vencedor o simplement baver-se canviat de camisa 
i ensenya. Desprh, més tard, sorgina el mercat clandestíde la penicildina, la qual 
cosa va permetre que els fideis -en aquesta epoca no ja a la ideologia políticasin6 
a la seva prbpia butxaca- organitzessin les seves prbpies cadenes de corrupció per 
seguir surant amb una total manca d'escrúpols. 

Evidentment, diis l'estament farmadutic existiren unes ptimeres Uuites 
internes que a Barcelona es concretaren amb certa virulkncia a les eteccions de 
I'any 1949. Pero tampoc foren aquestes qüestions de massa transcendencia, tot i 
que significaren, si més no, una certa rebel.li6 contra alguns dels personatges de 
la immediata postguerra que tenien a r a  de les qüestions a Madrid. Tamhé s'ba 
de dir, pero, que manquen estudis principalment de f'interessant penode 
193911958, epoca en la qual els Uigams suhterranis expliquen mottes de les acti- 
t u d ~  preses per individus del nostre país. 

Contra el que pugui semblar, el final de la guerra civil i la dissotució del 
Col,legi Oficial de Farmaceutics de Catalunya no va representar el tancament 
d'una etapa histbrica. L'etapa podem considerar-la tancada en el moment que 
una altra comencaria, molt clarament definida per la situació creada l'any 1958, 
quan el mes de desemhre sorgia a la superficie l'escandalós desfalc descoben en 
el nou Col4egi de Farmac&utics de Barcelona, que si bé afecta únicament a 
aquest Col.legi, com a mostra de la corrupció esmentada, a més de remoure a la 
col4ectivitat farmaceutica barcelonina enfront de la impassihilitat de les maximes 
autoritats fama&utiques que van preferir acceptar la corrupció com a inevitable 
ahans que admetre la discrepancia política, va servir per demostrar que I'estruc- 
turació política col4egial farmackutica estava pensada per mantenir totalment 
controlat qualsevol hrot diicrepant que pogués existir, no tan sols a Catalunya 
sin6 a qualsevol aftre lloc de l'Estat espanyol. Aquests fets ens obriran una nova 
perspectiva per poder entendre com, enfront de les situacions que comportanen 
els a v e n p  cientifics i tecniq la immovilitat mantindria lligada potiticament a la 
col.lectivitat farmac&utica que desitjava adaptar-se a les necessitats socials. Tan 
sols el transcurs dels anys, el progressiu desgast de tota dictadura, l'ambada de 
noves promocions, faria que els col.legis catalans, lentament i renunciant sempre 
a qualsevol intent de modificació de f'estatus polític, es moguessin per pressió 
d'algunes minones intentant recuperar el temps perdut. 

Adnllnisiraeió eol.legial sota el non rkgim 
El 21 de febrer de 1939 la comissió gestora del col4egi de Barcelona tractava 

d'un oíici que ti havia estat trames per L'inspector provincial de Sanitat, indicant 
que I'esmentada junta s'abstingués d'ampliar-se, tal i com havia sol.licitat. Quant 
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a les quotes pendents dels col,legiats que no s'bavien fet efectives durant el perí- 
ode de guerra, s'acordava que aquestes fossin a ra6 de 5 ptes. -quota establerta 
abans del 18 de juliol de 1936- perb que aquesta quota no s'apliqués a aquelles 
farmacies de la zona catalana que haguessin sofert, elles o els seus titulars, els 
efectes de la guerra. En aquesta reunió de la junta gestora també s'acordava que 
el nom del nou col.legi fos "Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
Provincia de Barcelona". 

El dia 25 de febrer de 1939 la comissió gestora decidia fer una revisió dels far- 
maceutics i dels laboratoris inscrits al col,legi per tal d'iniciar una depuracid, 
wmenput el cam' per constituir "una farmacia tnt&íar¡a". El nou secretari dels 
Serveis farmadutics provincials, presidmt una reunió de la comissió gestora, maui- 
festava que s'havia de desenvolupar un nou pla per a la farmacia basat en I'estat 
totalitari, remarcant que aquesta reforma inclonria des dels estudis de farmacia 
fins assolir un nou tipus de farmadutic netament científíc que destruís la manca 
d'etica professional mercantilista que tan apartada estava de la funció sanitaria 
social que tenia encomanada el farmaceutic. Aquestes paraules motivaven que la 
comissió gestora se sentís satisfeta per la savia orientació i guia que seguien els 
actuals dirigents de la Sanitat Espanyola enquadrats en FET i de les JONS i pel 
qual motiu s'ofena el mes entusiasme concurs a I'obra salvadora que es pretenia. 

Evidentment,lafarm&cia a Catalunya comenpva un nou camí Perb si queicom 743 
queda palesament demostrat en aquest nou cami és que si bé la farmhcia compta- m 
va amb pocs canvis quant a transformacions radicals en la seva estructura, que 
alguns esperaven que podrien ser una realitat, el control polític sena el més sever 
conegut pels farmaceutiw catalans, control, perb, que per alguns anina forca bé. 

El dia 13 de marc de 1939 la comissió gestora suspenia totes les col.legiacions 
dels farmadutics que no les sol.licitesin de nou per exercir immediatament la 
professió. 1, per congratular-se amb les autoritats polítiques municipals, comp- 
tant ja amb els interessos dels altres, s'acordava fer un descompte del 25 % sobre 
les factures que la beneficencia devia fins el dia 26 de gener de 1939, encara que 
aixb comportava la contrapartida de cobrar, malgrat que tard, amb nova mone- 
da el que no es podia ja cobrar amb I'antiga, aplicant-se amb caricter provisional 
les taxes vigents fins el 18 de juliol de 1936 amb I'augment d'nn 20 %. 

Era tasca primordial de la comissió gestora buscar col.locaci6 als farmaceu- 
tics que havien estat víctimes de la "revolució aoarco-separatista". 

Dnrant aquesta epoca, w m  es pot comprovar després de la lectura del llibres 
d'actes col.legials, abunden les qüestions de trhmit i el predomini d'una ideologia 
política propia dels qui, per un o altre motiu, se sentien lligats al bhndol vence- 
dor, i s6n evidents les mostres de determinats proteccionismes de cert regust poli- 
tic. Podem citar la inte~enció de les farmacies de farmaceutics que s'havien sig- 
nificat perla seva ideologia política contraria i que havien mamat a I'estranger, 
el fet de beneficiar a pejudicats per I'anterior rkgim, etc. iper aixb es guanyen les 
guerres! El que tamb6 té importancia 6s la clausura de la farmacia cooperativa 
de la "Quinta de Salud La Alianza", ja que, amb la victoria a la m&, cap associa- 



ci6 obrera tenia possibilitats d'assolir el poc que ja difícilment havien assolit en 
temps de la República abans de la guerra. 

Els farmadutics barcelonins, igual que els d'altres províncies, sense haver 
perdut l'esperanca d'acabar amb I'itmsisme, viuen, com abans hem esmentat, 
sota el pes d'una politització nnidimensional més que del co1,legi del sistema polí- 
tic implantat, i si pocs anys abans bavien viscut sota un color massa vermeli, ara, 
sens dubte, vivien sota un color massa blanc i sotmesos a poders paral,lels, com 
el de EE.T. i de les J.O.N.S., que es feien sentir amb forca intensitat (4). 

Ordenaeió dios del sistema 
Igual que durant la guerra civil, després d'aquesta també és un fet la inter- 

venció d'organismes polítics estranys al wl.legi. El wmit8 sindical d'indústries 
quimicofarmadutiques el 24 de maig de 1939 s'interessava prop deis directius 
col.legials per tal d'obtenir una llista de les farmdcies de la provincia per atendre 
I'ordenació de la farmacia segons i'ordre del 16 de desembre de 1937, dictada en 
zona nacionalista (5). 

En el terreny professioual els propis farmac8utics havien fet estudis per tal 
d'establir I'horari de treball de les oficines de farmacia, de 9 del matí a 9 de la uit, 
preveient, pero, la possibilitat de tancar de 2 a 4 del migdia, obligant-se a totes 

744 les farmicies de Barcelona a complir guardia nocturna, de 9 a 9, la qual wsa 
- venia a representar 14 farmicies diariament per a tota la ciutat, havent aquestes 
XXX1 de tenir obligadament unes substincies mínimes corresponents a un petitori cou- 

feccionat pel Col4egi de Metges (6). 
A més d'aquestes notícies, sabem que la picaresca i I'oportunisme seguien 

estant vins. El rhgim politic havia canviat. Els costums del país no. El cap del ser- 
vei nacional de sanitat notificava a la junta gestora col.Iegia1 I'exist8ncia d'iu- 
fraccions de preparadors d'especialitats, ja que hi havia laboratoris que fabrica- 
ven medicaments que no havien estat autoritzats per l'esmentat servei nacional, 
i que també hi havia magatzemistes d'especialitats que compraven aquests pro- 
ductes. Perla seva banda, la gestora oficiava al Col4egi de Metges donan! wmp- 
te que a Igualada hi havia metges que compraven especialitats a les farmacies i 
les veuien als seus clients (7). Pero, el que resulta molt explícit és que la Jefatura 

tanariui!r quc pis.tcnoriiicni S p r d u i r l n  idt :I lirr: J<I. .<n$\ra no v i d n  !iniidmrnl ;JU,.SI> pci 
un krutil up~nunt~rnr E <  rcgiitrsran crtrcm\ J aut&nttr cuindol moiisaii psr prciriuns >up.iiorr 
inlr.ic\.ur .'ii.8ii 1 .umpli;itrc,. Icnitdt Jc  ict.rquio sdnttdilo fin, i IJI p.i..snt rn ixl5ionr en difi- 
~ t t a t s  a les juntes de govcrn que, tot i mirar en principi amb simpatia el oou rhgim, desprts es veu- 
rien impotents per acabar amb aquestes violacions de la Ilei. 

5 - l a  des del 26 de juay en eis llibrcs d'actes comencen a aparhiner notes de& requerimenL? iets a diie- 
rents famactutics perquh prcsentessin el resuilat deb seus crpcdients de depuració. 

6 - Aquertes nomes d'horari eren variables segons les localilaB. 
7 - De lotes maneres, 6s cunós vevre om e!s desaprensius es fan sentir sola qualsevol r&&. El dia 26 

de m q  es Iractava de deteminades denúncies presentadcs a "Falange Española", al secfetan pro- 
vianal de Sanitat i al cap de poiicia perqut hi havia indiuidus que, vestits amb I'unüonnc de res- 
mentada organitLiici6 politia, simulant una inspecció, s'havien apodera1 dc les existhncies de cocai- 
na d'iilgunes famacies. 
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provincial dels Serveis farmackutics demanés un préstec al co1,legi de 1.500 ptes., 
a tomar quan aquella Jefatura hagués normalitzat els seus ingressos, xifra aques- 
ta que es venia a sumar a la quantitat de 4.000 ptes. que s'havia d'euviar al 
"Consejo General de Colegios de Farmaduticos de España". 

La manera com va tenir lloc la designació d'un fannactiutic per a I'bospital de 
Santa Creu, les actituds enfront les farmacies intruses, akícom el poder paral4el 
de I'esmentada delegació provincial de F.E.T. i de les J.O.N.S., són aconteixe- 
ments que s'afegien a tota la nova reorganització, fidel al sistema, polític i 
burocratic, a establir per al futur. 1 dins de tota aquesta tematica es comprova que 
cap dels problemes que durant anys i anys s'havien acusat dins la farmacia de 
I'Estat espanyol ha desaparegut. 

Tot es mira amb una óptica diferent quant a possibles solucions, i amb un acu- 
sat trasfons polític: les normes venen ja establertes per endavant de Madrid i 
sense tenir en compte res, absolutament res, del positiu que s'hauria pogut apro- 
fitar. La farmacia, envellida de problemes, era quelcom de nou amb més proble- 
mes que se sumaven a causa de I'esperit messianic que imperava en els vencedors. 

Un reglament, NI del sistema 
El 15 de novembre de 1939 s'establia definitivament el "Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmac&uticos de España" i també el control polític dels 
745 col4egis oficials de fama&utics amb la legalitzacid &un articulat que va bastir - 

l'estructura poiítica mes coactiva que mai hagi pressionat I'exkrcici de la profes- XXXl 
sió farmackutica. L'afirmació no 6s gratuita perquk a les ocasions en que els esde- 
veniments politics han influenciat les associacions farmaceutiques, mai aquests 
havien establert el control polític, professional i econbmic #una manera tan 
absoluta com s'ha donat i encara es d6na: 

El 10 de julio1 de 1939 la junta que a Barcelona s'havia fet &nec del coldegi 
finalibava i aprovava la redacció d'un regiament pel que es constituia el nou col4egi 
de famackutics de caricter provincial. És curiós veure com, malgrat estar aquesta 
junta sens dubte inclinada cap els vencedors de la guerra c i d ,  es respecten en el 
nou reglament els estatuts de I'any 1934, la denominació del carrer Pau Claris i I'ar- 
ticulat de la "Uni6n Farmacéutica Nacional", perb tot havia ja saltat pels aires 
excepte el mantenhent de I'estatut de I'any 1934 m& tebricament que practica. 

De totes maneres, més que un reglament era un articulat amb I'intent de 
posar ordre en un cos de doctrina. Aquest regiament, que constava de 14 capí- 
tols, 74 articles i 2 disposicions addicionals, era molt ampli (8). De fet, aquesta 

8 - Traelavade iaconslituci6del col.legi,de quins eren elsque exercien la ptofessi6 fannaceuliea, objec- 
te de la col.leeiaci6. nomes deontolbeioues. alribucians del w1,te~i. reeislre de titols i col~teeia06. " .  ... . " 
uhcnuid d',ific!nr., oc fanndc.a 1 la uva dirlnhucl6 en l laa oz no miny, J* 3 la) hrhilanUlliU 
mcire,dc Jirlhnria. regslrc dc titoi<. ohe i t~ra  de i~oordl#>rl). iniriiri,mc.ionlrrclc\, h<irari.. runirol 
d rriahlim~nts lannacAul,ci. lrrlfci inbuuc~onr d Hiundd, propagandd del mcdiwmrnl. in,p.mi6 
dels serveis fama&utics, fomaci6 professional, previsió beneficencia, Iaborafo"~ d'mvestigació en 
el wl.legi, sanñons. famadutia tilulan. detegats de dislricte, jurat d'honor, percep0ons o laxes, 
deures i abligacions dels wl.legiats, potestat (mixima) de la junta de gouern, pubticaci6 col.tegiat. 



concepció global de la farmacia era una utopia ja que aquest reglament només 
havia de tenir vida fins que s'aprovés el nou estatut del "Consejo General" que 
hauria de servir per a la reglamentació futura dels col.legis de farmadutics 
espanyols. 

Aquest reglament, que era aprovat el 29 d'agost de 1939 per la comissió ges- 
tora (9), realment poca utilitat tindria, malgrat el predomini que, amb aigunes 
pinzellades d'independhncia, volia assolir en qüestions professionals i polítiques, 
jaque la junta gestora "in mente" volia estar apartada del totpoderós centralis- 
me professional i politic dictat pel sistema si tenim en compte que Particle 71 és 
d'un totaiitarisme esgarrifós (10). 

Un "Consejo General" que no agrada 
El "Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos" el 7 de novem- 

bre de 1941 designa els carrecs per a la junta de govem del Col4egi de Barcelona, 
pero el fet pintoresc que alguns dels integrants d'aquesta junta ignoressin el seu 
nomenament va donar lloc a que el governador civil de Barcelona intervingu6s 
en la qüestió, molest en veure com es podien produir fets com aquests, ignorant- 
los el1 com a m&ma autoritat política. 

No es tardaria massa, tot i la fidelitat deis directius col.legials al nou sistema, 

746 en veure com el "Consejo" pesava sobre els directius barcelonins. - El 13 de desembre de 1939, a causa d'una nova petició de diners feta pel XXX1 "Consejo", se li contestava que el col4egi s'havia de refer per restaurar tots els 
serveis necessaris per al bon funcionament de la farmacia, pero també és signifi- 
cativa aquesta contestació quan la gestora diu que posa el maxim interhs per tal 
de poder enviar la quantitat demanada i que no mostra cap passivitat en la pres- 
tació de tota mena de col4aboracions, ni es desentén deis seus deures, principal- 
ment dels d'ordre jerarquic, ni guarda cap actitud que estigui contraposada a les 
normes del Nou Estat, ja que si bagués d'expressar tot el que havia fet en bene- 
fici de la sanitat nacional, fóra la llista inacabable, matgrat la manca de recursos 
i la depressió economica derivada del caos marxista. Afegia que tots els coneixe- 
ments d'aquesta gestora eren aplicats per resoldre el problema farmackutic 
tenint el cor posat en els destins de la Patria ja que sense una patria forta, gran i 
digna no era possible el progrés ni la prosperitat de cap interhs, fos de la classe 
que fos i que, per tant, la gestora, no dubtant de la bona disposició del "Consejo 
General", esperava obtenir plena justificació de la seva conducta. 

Aqnesta expressió dirigida al "Consejo General" i'any 1939 no ens demostra 
res més, i repetim el ja esmentat, que una discrepancia de fons dins del mateix 

9 - Reglamento del Colegio de Fannac4uticos de la Provincia de Barcelona, 21 pp. (mecanograt). 
10 - "Le Junta de Gobierno es le anto"dad máxima del Coleeio v en eUn se eoaieotran eenimdm todos " ' 

Iin pidrre, 1 lnruluidpr que &nen al Coi&*yio de que pueda can,ocar a lor mlupiidur u Awmblea 
Gcnoml para dwidir en runaului ii la mi,nia o para darlo ronocimirnio do lo que Ir pueda iotorerpr, 
la mima Junta de <;ohiemsi creara) publican un Bolclin quu \n&el mediodireno de relación cnirc 
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camp polític, mostrant també un centralisme escruixidor (11). 
A aquesta wntesta podem sumar-hi les observacions que la gestora feia a una 

comunicació del "Consejo" demostrant, sense dir-ho, el que aquest p r e t e ~ a  
sobre unificació de camets de col,legiat, ensenya i tanfes queja s'havia fet a 
Barcelona, enviant al "Consejo" mostres del carnet barceloní, ensenya i tarifa de 
preus. A més la gestora aprofitava per dir que wnsiderava excessives les quotes 
a pagar-li. 

Aquestes notícies s6n les últimes que trobem en el llibre d'actes que corres- 
pon al significatiu any 1939, pel que a la farmacia barcelonina pertoca, i que ens 
donen peu a fer determinades consideracions. 

Aigunes consideracions 
Un nou r&gim polític s'havia instaurat a Espanya acabada la guerra civil. Les 

repercussions foren les mateixes que s'havien registrat en altres sectors del país 
que s'havien uNt per tal de Uuitar amb totes les seves forces contra la República, 
nascuda el 14 d'abril de 1931, i, sobre tot, pel que signifrcava l'Estatut de 
Catalunya. Si els que s'aliearen en el bando1 nacionalista van creure que 
podnen portar a terme algun pluralisme dins del nou sistema polític conduyt pel 
generalíssim Franco, van caure en un lamentable error. 

EL "generalísimo" no va admetre mai fissures, ni iniciatives, ni posicions polí- 747 
tiques que s'apartessin de les Iínies rnarcades únicament i exclusiva per eli. XXXl 

El succelt en el Col4egi de Farmackutics de Barcelona en va ser una ínfima 
mostra, perb mostra a la fi. 

Cal tenir en wmpte que davant no hi quedava res més que un país destrossat 
per una guerra civil i que en aquest país tot es faria sota normes molt difieren&, 
perb sense que en el fons canviessin massa les coses. El taranna de l'espanyol 
seguia sent el mateix, amb més o amb menys humor. La farmacia, i els wl4egis 
de farmac&utics, no en senen una excepció, situats dins del sistema poiític guan- 
yat per les armes. Els intents de seguir una IíNa que difícilment, per a la genera- 
litat dels farmadutics catalans, podria ser idkntica a la preconitzada per les jerar- 
quies polítiques del nou r&gim, tots fracassaren. 

A l'eufbna de la jerarquització de postguerra deis farmadutics addictes al 
nou sistema polític va seguir la submissió; anys després el desencant i més tard la 
fredor col.lectiva que va empalmar amb el despreci d'un ampli sector barceloní, 
el qual adopta una actitud inhibida anant a remolc dels fets. Exceptuant-ne els 
oportunistes beneficia&, poc havia canviat. Perbel fastic va acabar dominant I'es- 
tament farmac&utic. 

11 - Un altre fef curiós 6s el que x'ns posa en evidencia el  dia 20 de dexmbre de 1939 quan novameni 
la camirsió eestora es donava oer assabentadadel cancurs obeit l l e l  "Conseio General" oer a la can- 
leca6 d'eguips ,aniianr.i de13 al " C O n ~ j o ' q ~ c  dqueslruncunnou>nud,a ni 1;loI pnsrltu ni cxelo- 
cni r.n0que rr.~~nCtxialdfaculiai~ lotsclr famactdl i~pei  pidp3iar ebaixoviri, ldqu.llcoi.$ polris 
significar un avantatge en el se" m t ,  



Als temps difícils va seguir una epoca que des d'un punt de vista professional 
econbmic, sense canvis que poguessin alterar i'estatus del farmadutic, no va ser 
dolenta ja que es va fer compatible amb un estament que no era pas massa con- 
flictiu. La política professional farmackutica estava en mans d'uns pocs i la vil- 
vula de sortida de les preocupacions es canalitzava a través del "Consejo 
General" impedint tota iniciativa -encertada o no, de qualsevol gmp- a diferbn- 
cia del que s'havia produit durant tot el segle XiX i bona part del XX fins I'am- 
bada de la guerra civil. 

Podnem dir que, assegurat el control politic a tot el país, els esforps de I'es- 
tament farmackutic giren al voltant de I'establiment de ?Asseguranca 
Obligatbria de Malaltia, el conegut coma S.O.E., amb tots els seus inconvenients 
i avantatges pel que significava d'augment de consum de medicaments per la 
població i millorament indiscutible de I'economia de I'estament farmarRutic. 

Un buit que raldria ompür. W4011958 
Si b6 les fonts documentais col~legials com són els iiibres d'actes que en certs 

aspectes posen en evidbncia el pes dels vencedors de la guerra Ovil són aprofitables, 
hi ha aspectes fonamentals deficients a la farmacia catalana que es desconeixen. 

Ens referim als anys 1940 a 1958, penode durant el qual, amb forta intensi- 
748 tat, es mouen un nombre apreciable de forces econbrniques i polítiques que - 

XXXt actuen sobre el medicament i, per tant, de rebot, sobre la farmacia i la seva indús- 
tna que passana a ocupar un lloc primordial. Com es mouen i quins són eis 
homes i entitats que les originen és quelwm a esbrinar per anibar a con&iier els 
lligams d'unió que garanteixen el silenci i la complicitat en les actuacions. Totes 
les gestions que s'han fet en aquest sentit han resultat inútils i el silenci ha estat 
la resposta. En aquells casos que s'han ohtingut petites confid&ncies, només han 
sewit per a fer-nos entendre que de la punta de I'iceberg que 6s aquest poder 
subterrani només se'ns ha mostrat una mil.lksima part i que, d'altra banda, els 
directius col.legials, més o menys polititzats, només foren titelles, els uns sabent- 
ho i els altres ignorant-ho. 

Pero, paradoxahent, també s'ha donat el cas que després de la guerra dins 
d'aquests Iiigams, sense estar-hi entortoliigats, persones gens addictes al re'gin 
franquista mantenien també el silenci més tancat, silenci que, de ser trencat aigun 
dia -cosa que posem en dubte- fóra de gran utiiitat per ampliar estudis sobre un 
pedode histbric tan important. 

També cal dir que, quan en I'imbit catala es produiren fets com el del desfalc 
descobert I'any 1958 en el Col4egi de Farmadutics de Barcelona, I'empenta de 
la "IR Convención de Farmacéuticos con Oficina de Farmacia", les lluites demo- 
cratitzadores per assolir una farmicia catalana millor i més funcional, eis qui ilui- 
taren per assolir-ho sempre es quedaren orfes de recolzament actiu i e f i c a ~  

Després, el transcurs del temps va assolir la resta. 
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E 1 12 de gener de 1959, en una petita nota, la premsa barcelonina anuncia- 
va que en el Col4egi de Farmaceutics de Barcelona s'havia descobert un 

desfalc (1). 
El descohriment d'aquest desfalc va fer de percusor d'una drrega explosiva 

que estava soterrada en I'ambient farmadutic barceloní i que, a part de tota la 
seva significació de delicte, va posar en evidencia molts aspectes aliens al desfalc 
que mostraren que era molt el que no funcionava b4 a les estructures professio- 
nals, com molt b4 sabien els qui havien viscut la guerra i la postguerra. 

La situació poiítica del país no permetia aleshores actuacions a la llum del 
dia, i les que es pogueren portar a terme foren esgavellades, alienes a tota poüti- 
ca de partit i tan sols encaminades a actarir uns fets que es consideraren greus i 
intolerables. Aiib explica que els qui més es destacaren en aquesta actitud fossin 
farmadutics joves que res havien tingut a veure amb la guerra i que deswneixien 
completament el perill6s que era e1 terreny en qu& es movien. 

Perb el desenvolupament dels fets va mostrar que el desfalc del Col.legi de 
Farmaceutics de Barcelona era la cosa més greu que havia brollat a la superficie 
de la farmacia espanyola després de la ressaca de la postguerra, motivant la pri- 
mera actitud rehel i descontenta d'un col4egi professional espanyol, que si va 
passar practicament desapercebut fou perque la premsa, controlada, no va venti- 
lar res del que en el Col.legi de Farmaceutics de Barcelona estava succeint, la 751 
qual cosa, perb, no va impedir que la noticia transcendís. XXXII 

El 9 de novembre de 1959, amb motiu de la presa de possessid de la junta de 
govem presidida per Josep Maymó Figueras, Alberto García Ortiz, president del 
"Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos" es referia a la queja 
es coneixia com "oposició" de la següent manera: "Hace mucho tiempo que se 
escribió 'Las alegres comadres de Wmdsor' y sería muy desagradable que la pro- 
fesión fsnnscéuíica estuviese en Barcelona o en cualquier otro sitio dedicada a 
ligeros comentarios, sin dar la cara en el sitio y en el momento oportuno" (2). El 
que García Ortiz no deia era que uns 400 farmachtics barcelonins donaren la 
cara sempre que se'ls presenta ocasió, oferint un exemple de civisme i de res- 
ponsabiitat que m& tard restaria sepultat. 

Durant el període de temps compres entre desembre de 1958 i 7 de julio1 de 
1968 I'efewesc8ncia en el Col4egi de Farmaceutics de Barcelona, en més o en 
menys, va ser constani per tal d'esbrinar el que havia succeit i w m  s'havia pro- 
duit. Tot resulta inútil. Tan sols es posa en evidencia que a les estructures 
col.legials espanyoles preocupava, més que ajudar a trobar els culpables del 
delicte del desfalc, mantenir un sistema de poder polític apte per neutralitzar 
qualsevol presa de decisions pels farmaceutics, quedant clarament palis que les 
relacions d'ordre polític amh el "Consejo General" tenien tendencia a deturar, 

1 - Segons la denúncia presentada per la junta de govern que aleshores era at fmnt del Col.tegi, aquest 
desfalc era de 8 milioos de pessctes. Aquesia xifra, que wnesponia als primen Ealculs, mfs tard es 
wnvenina en 40 mitions wneguts. perb no es va saber mai la quantitat real. 

2 - "Circ.Ftca." XVíl(1959) 181; 40. 
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per propia naturalesa, tota activitat que pogués provocar un esckndol, permetent 
mostrar algunes ramificacions, alienes als farmaciutics, i I'existkncia d'una 
autentica mafia que havia fet servir els diners del Col4egi de Farmaciutics de 
Barcelona per finanqar les seves operacions particulars. 

Serien necessaris molts mils de fulls per tal de contar detaiiadament els fets 
que, dia a dia, es van succeir. 1 quan aquests es coneguin se sabran les nombrases 
traves que es posaren a les actituds encaminades a aclarir els fets. 

De vegades, per temor a la responsabilitat d'baver-se deixat sorprendre els 
qui havien governat el col,legi, d'altres per temor a que poguessin sortir a la Ilum 
petits negocis de difícil justificació, els qui realment tingueren un fort pes especí- 
fic foren aquells farmaciutics que se sentiren protegits per un sistema politic 
col~legial que els feia immunes a tot en dominar ressorts del poder col.legial far- 
maciutic a Barcelona i a altres Uocs d9Espanya. Perb, veritablement, els uns i els 
altres, els collegiats inclosos, bailaren al so dels qui movien els üis de La trama. 

Entre altres incidents, durant les eleccions celebrades el 29 de setembre de 
1959 per a t'elecció d'una nova junta de govern, de les dues que es presentaven 
-la oficial, que tenia el recolzament del "Consejo", i la de I'oposició- a les 20,05 
hores, el notari, present per petició de la candidatura perdedora q u e ,  evident- 
ment, era la de I'oposiciit registrava un vot falsificat, reconegut coma fals per la 

752 farmaciutica a la qual s'havia suplantat la signatura i que assistia al recompte de - 
xXXU vots. N'hi hagueren més de vots falsificats? Mai més se sahrk (3). 

A I'bora del recompte es va mmprovar que els vots ambats per wneu  pro- 
cedents de la província contenien, quasi sense excepció, la papereta de la candi- 
datura "oficial" (4). 

La situaci6 canvid quan el 22 de mar$ de 1962, a conseqüencia de la pressi6 
col~legial i com a única escapatbria, el "Consejo General" nomenava a Pere 
Vintr6 president d'una junta gestora, que després passaria a ser junta de govem 
el 10 de juny de 1962, candidatura única recolzada per 923 vots, amb una partici- 
pació del 61 % del cens. Pere Vintró es va creure obligat a dimitir després (5) per 
l'anul.lació per part del "Consejo General" dels acords de les assemblees que 
s'havien celebrat els dies 25 de gener i 31 de mar? de 1963 (6). 

El dia 7 de julio1 de 1962, quan el president del "Consejo General", Alberto 
García Ortiz, donava possessió a la junta escollida el dia 10 i deia que aquella era 
una junta que "quizá podría tener proyewión en la provincia de Barcelona en lo 
que a la profesión farmacéutica se refiere", i afegia que "era completamente 
necesario dar impulso a unas nuevas cosas que hay que hacer, pues en la vida 

3 - L4 p i o p ~ ~ a n d a  ele;ioral lramtra aquciia ucaada al, col I<gri< pcr ninMun iandcdaiiiri< 65 ma 
hana morira de I'apa,,i,namcni regiriral s l c \  tlr<.c.oit,. pr~~fidgand~quc iascr qualificada d i  v e r .  
gonyma" pels parliduis de t'ordre a ultranca. 

4 - A q w t u  eur¡o%a citcmst?mcia va coincidir amb la Fampanya que i'inspedm provincial de lamiacia 
va fer en favor de la candidatura "oficial". 

5 - Va dihitir junt amb altres mernbres de la juntu P11 de oovembre de 1963. 
6 - M.I.C.O.F. Calia del 12.11.1963, núm. entrada secret. junta 43112. 
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moderna, o necesidad de todo orden (sic), la vida corporativa tiene que ser muy 
acenhiada, muy fuerte, en d o  constante y no puede estar paralizada por un 
problema" (7). 

Aquestes paraules protocol&nes avui mereixeneo comentans aguts si tenim 
en compte que, motivat per I'escAndol, el Col4egi de Farma&utics de Barcelona 
assoli una certa projecció de caracter nacional, que la vida corporativa va tenir 
un pes específic considerable i que la seva gestió deuna resultar incomoda, bas- 
tant lbgica i positiva en fer-se neditora de l'antipatia i del rece1 dels qui desitja- 
ven perpetuar la quietud i odiaven tot el que pogués portar cap a una gestió 
democdtica, mal que fos enterrant un bmt afer. 

Pocs dies després d'haver pres possessió la junta de govern presidida per Pere 
Vultró, aquest ja havia d'enviar al president del "Consejo General" un ofici per 
tal de mostrar la diswnfomitat del Col.legi de Barcelona pel procediment seguit 
per a l'elaboració &una nova reglamentació per a la professió fama&utica en 
totes les seves modalitats, insistint en que el sistema seguit anava en contra de la 
doctrina emanada del govern espanyol(8). 

Per comprovar les possibilitats que existien a Barcelona perque el col.legi 
s'engeguks, malgrat les corrents que es posaren en evidencia, poden ser suficients 
les paraules d'un col,legiat, Josep M. Pons, en una entrevista: 

"Sobre la nueva reglamentación de famacias. La junta de gobierno, aUá más 753 
o menos por el mes de octubre pasado, tenía un grupo de fanuacéuticos üi- 
mitado, verdaderos espontáneos de la colaboración, para una posible redac- 
ción de un auteproyecto de Reglamentación de Farmacia, no voy a referir les 
vicisitudes que ocurrieron cronológicamente sobre la cuestión, pero si puedo 
decir, por estar demostrado, que una falta absoluta de sincronización entre 
nuestra autoridad superior (Consejo Genetal) y el Colegio produjo hasta 
ahora una esteriüzación completa de toda la labor desarrollada en las innu- 
merables sesiones que mantuvieron miembros de la Junía con los de la 
Comisión, además de esto, por la cansa que sea, el Colegio dejó siu efecto el 
digamos M m o  acuerdo privado que se había tomado: el de hacer una con- 
sulta plebicitaria a la Clase, utilizando un cuestionario idóneo preparado por 
la Comisión con la supervisión de la Juuta de Gobierno; todos estos hechos 
convierten en pura farsa y responsable mentira lo que se va afirmando y 
publicando hoy por los cuatro vientos, que antes de Reglamentar se eonsul- 
te al estamento oficial afectado"(9). 
Des del desembre de 1958 fins el 22 de marc de 1962, I'efervescencia 

col4egial evidencia I'actitud de detemiinats membres del "Consejo General" 
desplacats des de Madrid a Barcelona. Podem rewrdar els desplaqaments de 

7 - El "problema" -el desfalc- era queleorn de secundan pei al presiden1 del "Consejo", amparant-se 
amb la lao grapejada "unidad de clase", tal esperan1 que les coses s'arreglessin per si soles. 

8 - M.LC.0.F.. Libro Actas Juntas de Gobierno. 7.7.1962: t14v. 
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Venancio Sanz i de López Lafuente, que van restar a Barcelona de 1'1 al 3 de maq 
de 1958, oferint clars símptomes de la gavetat de I'esc2ndol quan afirmaven que 
aquella era una qüestió de competencia dels co1,legiats famac&utia (10). 

Per aquelles dates abundaren les entrevistes, discussions, requeriments nota- 
rial~, peticions d'assemblees, notificacions al "Consejo Generai", reunions semi- 
clandestines en diversos bars de Barcelona -gran nombre d'elles en el bar 
"Campeón"- ja que el Col4egi estava tancat per als seus col.legiats, etc. fms que, 
gracies a I'oposici6 portada a terme, ambana la convocatbna i posterior cele- 
bració d'una assemblea general extraordinaria el dia 21 de febrer de 1960, els 
resultats de la qual, malgrat tots els impediinenis sorgits durant més d'un any, 
fanen sortir a la superfície definitivament I'envergadura de I'afer. Aquesta 
assemblea va poder ser possible, tot i les maniobres en contra, gracies a I'abans 
esmentada junta gestora presidida per Pere Vintró, la qual comptava amb el 
recolzament de l'oposició. Aiwo va permetre que en aquesta assemblea es uom- 
b r é ~  la comissió investigadora que pretenia aclarir els fets. Més tard, constitutda 
ja aquesta gestora en junta de govern i amb noves persones, seria boicotejada pel 
"Consejo General", com ja hem esmentat abans, provocant fa dimissió del seu 
president i la desarticulació de l'oposició dins de i'hmbit col~legial. AIguns deis 
seus integran&, bastant significats, desapareixerien d'escena tal vegada espantats 

754 per I'envergadura de I'afer esmentat, o tal vegada per no voler enfrontar-se amb 
m1 un sistema politic que temien. 

Resultat de l'assemblea del dia 12 de febrer de 1960 seria I'elaboració d'un 
informe, pubiicat per l'esmentada comksió investigadora el 12 de desembre del 
mateix any, amb unes recomanacions a aprovar o refusar pels col4egiats (11). 

La "farmacia del süeocio". Un repte i una hipotesi de trebaü 
Un repte per als investigadors 6s l'estudi de tota la documentació extraofi- 

cialment recollida que, sumada a la de totes les diligencies del suman del cas, 6s 
probable que ajudks a esbrinar un de tants afers bruts succeits al nostre país. Si 
algun dia els bistoriadors converteixen en reaiitat aquesta hipotesi de trebaU, tal 
vegada comprovaran que els fons desapareguts de la tresoreria del Col4egi de 
Famac~utics de Barcelona van servir per beneficiar, mitjancant negocis comuns, 
a delinqüents. Malgrat tot, el desfalc va resultar Útil i positiu per mostrar que un 

10 - Parlava de la neeessitat d'asolir una unitat, formar una candidatura. etc. En 6, mil evasives per tal 
de sortejar la intencid que, obligadament, es podin derivar per al "Consejo" segons I'art. 4t, aparta1 
g) del se" reglament, ja que per aquest article el "Consejo" estava ''rapaatsdo pan coznppmer con 
plena pwoaüdsd ante los Tnbundev y l+os de runlquier orden, iadusa los espdales, p m  
eicrrer tads clase de deredios v arrione~..~' 

expifciter, no eren mésque la petita part perceptible de tata la gran brutMa existent. l a  imprbs I'in- 
forme, s'arrancaren els esmentats fulls amb les transoigcions de Les actes, tot i queja se n'havien 
suprimil tres. Se'n van salvar alguns eremplan complets que awi ja han assoiit valor bibliogi8Sc. 
Havent-se microfotograSat totes les actes del llibre de la wmissió, akb representa un minim. pero 
apreciable, document histanc d'aquells diísonats fets. 
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col.legi professional ofegat per una estructura en perfecta harmonia amb el sis- 
tema polític que el sustentava va comenqar a caminar perseguint una liibertat i 
una autonomia que eren incompatibles amb el control politic exercit pel 
"Consejo General" que anteposa unes linies polítiques, partidistes i autoritaries, 
renyides amb els mis elementals drets de les persones, a I'ajnt que estava obiigat 
a prestar a un important sector de farmaceutics; iniciant-se una epoca que va ser 
definida per la resta de I'oposició com "la farmacia del silenci". 

Antecedents de I'afer 
Prenent com a base l'informe de la comissió, es palesa que fins I'any 1944 

l'organització administrativa col.legia1 era molt mdimentiiria, tal i com correspo- 
nia a la simpiicitat del moviment de cobraments i pagaments. Amb la interven- 
ci6 en la distribució de certs medicaments -qnotes de matkries intervingudes, 
penicil.iina, etc.- el col.legi assoli una major complexitat. Improvisant sobre la 
mana un sistema adrninistratiu, es van fer les lbgiques ampliacions de personal, 
posan1 al front del mateix, com a persona de confianga i de competencia, a 
Fernando Arús Duran, en el qual els membres de junta delegaren les funcions 
d'administració del Co1,legi. Amb la creació del S.0.E o I'Assegnranca 
Obligatoria de Malaltia, el volum d'operacions s'incrementa inusitadament, con- 
tinuant aquest individu amb les mateixes facultats delegades. Com a cap admi- 

755 nistratin dirigia directament el personal, centralitzava la comptabiiitat i controla- - 
va especialment tot el moviment bancari i les relacions entre el Col4egi i les enti- LWi 
tats col~laboradores del S.O.E. 

La junta d'aquella epoca va decidir demanar consell d'un advocat, conside- 
rant que els seus coneixements en materia administrativa i fiscal podrien ser útils 
en I'esdevenidor per a i'estudi, plantejament i confe~ id  dels pressupostos anuals 
del col4egi. Aixíes va fer fins a final de 1958, tenint cura tambk aquest assessor 
de supervisar el desenvolupament normal del pressupost en cursi de vigilar que 
les dierents partides s'ajustessin al que s'havia pressupostat (12). 

Fernando ANS Duran entra al col4egi el I r  de mar$ de 1942, presentat i pro- 
posat per i'aleshores secretari, Panzano. La junta de govern el va acceptar sense 
indagar sobre la seva personalitat (13). 

- 
12 - Tant I'imoon dels oressuoastos com el se" desenvaluoament ooslerior es feieo oanint de les dades . . 

Dnl tado  prr I'administoc~6 del col legi. dades que eren sdulter~dci I la1,ifiudrr cn cli ll~hrcs afi 
cial,, o0 aluront.w 3 19 rr.a.!cal iwnbmlcd Aquc>U realtlat. q u i  s'hauna pagut wmprovlr amb rl 
corresponent arqueigde caixa i ambelsextraclesdets bancs. no es va pas portar a teme. Aquest fou 
el rnoliu pel qual el wI.iegi igoori d m t  tan1 de tempsel frau del que en venia sent vlctima. Autan 
diectes wneguts d'aqucsts fraus foren dos empleats del col.legi: Fernando Anís Duran i Miquei 
Jarque Mili&. El 2 de genei de 194ü aquest ÚIlim havia entra; al coI4egi com a ajudant de wnserge, 
oassant desorés a ser-oe el mixer 

13 - Informes poslenon euidenctaren que ,mmedsatament desprgs d'cnlrar les tropes del general Franco 
a Badalona, aquest individu comengh a destacar en aquesta locatitat. on vivia aleshores,prestanl xr- 
veis a la policia governativa eom a agent provisional. Destaca dins les otgaoitracions del 
"Movimiento" i arriba a ostentar k secremna comarcal de EE.T. pero, a mitjan del mateix aay 
-1939- era detingut acusa1 de determinades incgularitats i obliga1 a sotmetrek a les dilig6ocies que 
va instruir el jutjat mililar eventual de Badalona. 
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Arús efectuava els cobraments i pagaments de la caixa del col.legi, anotant 
dianament aquestes operacions en uns esborranys, per a ser copiades despres al 
Uibre oficial de caixa (14), finanqant furtivament les seves activitats comercials 
amb fons del wl4egi, sent moltes d'elles negocis especulatius d'importació. 
Conseqüencia d'una d'aquestes operacions fou la seva detenció perla policia el 
dia 8 de mar$ de 1958, restant detingut, al menys, durant 2 o 3 dies, com a resul- 
tat del suman incoat pel jutjat d'instmcció núm. 4 de Barcelona, trames poste- 
norment al jutjat d'instmcció de Lleida, fets que ignoraven la major part dels 
membres de la junta de govem (15). 

Per a les seves operacions, Arús utiiitzava els fons del col.legi, retirant efec- 
tiu per reposar-lo després. Perb, no el reposava. Troba un terreny facil per la 
manca d'una efectiva fiscalització de I'estat econbmic de la corporació i per I'ex- 
cessiva confianca que gaudia dins del col.legi, on s'havia convertit en un contro- 
lador incontrolat (16). 

Les relacions econbmiques entre els bancs i el col4egi sempre van estar inter- 
fendes per Arhs, el qual evitava que aquestes ambessin a coneixement de les 
juntes de govem. va permetre que les apropiacions indegudes de fons del 
Col4egi es fessin durant un llarg periode, comenpnt per xifres relativament 
modestes, tot i que transconegut un temps d'aparent normalització, coincidint 
amb un canvi de junta, tornarien a comenqar a un ntme cada cop més accelerat. 

Conseqüentment a la diferencia de temps en que es produiren els cobraments 
i els corresponents pagaments, ambant a final de 1957 i entrant el 1958 els 
m h s ,  que encara assolien xifres positives, baixarien cada vegada més sense 
assolir ja la zona positiva, fins ambar a la segona quinzena de desembre de 1958 
quan les xifres vermelles superaren els 8 milions. Ambat aquest punt, el banc de 
Biscaia avisa al col.legi, descobrint-se el desfalc. El saldo bancari en aquel1 
moment era de 22.068.757'32 ptes. contra el col.legi (17). 

14 - Lxarnmsnt h wm$i,i6 imr>iigaJora aqi#c,lr r rbo r i~n ) \  i di ll.brr dr c a x a .  e i  cumpr~vh I'txarhnei3 
de ialdu, ncgai,ua. poricndmcnl iompinratr alguos d rlls sobre r l papcr 8 Ir n h n a  Jc r>$nc$din- 
cia m i r e  Ir< Jadcs .>nuiddci en cl> <rh>risni\ 8 r i \  arlcnirmce\ cone>ooncni~ al Illbie dz cama ~ ~~ ~~ - - - ~ ~  ~~ ~ ~ 

~ ~7~ ~ ~~-~~~~~ 

15 - Id uimirri6 titve\ii)'adoia < a  poder srDnndr zlpuncr Jz Ir \  cmp i r r \  .iirncr;ml, dtrrrt~ment o #"di. 
r e n i  rcl~itonadcs tmn A r h  ilursnl leowa en out cr va tcntr conelhemcnl J r l  de<lal;: ~ ~~~~ .~~ ~~ ~ 

Autocomercial. S.A., Industrial ~ u í m i c a  Tangerina (INQUITA. S.A.), Laboratorios cate;, 
Mantenimiento 1ndust"al. S.A. (MASA), no volent pas aúh dir que aquestes fmU, les úniques. com 
tampoe que noexistissin altres b6ns no repistrats oócialment a nom d'Ads. Mottcsde lesoperacions 
d<esoeculaci6 d'Ads es orodúiren durant t'eooea en ouh la oenicil.lina i altres anlibibtics estaven . . 
UlteMoeuls. dedicant-se ooste"omen1 a altres tious de neeacis. esoecialmeot els relacionats amb la " . .  
indúst"~de'l'autombbi1.' 

16- A disporicib d'Arús s'havien posat talonaris bancaris seneen a nom del cal.legi, amb els talons 
barra& i sigoats eo blanc perque el1 els omplis i, segons el cas, els cabrés o iape-essés en algun dels 
b m w  nmb els que operava el col.lcgi. 

17 - El mes de julio1 do 1958, aprofitant.se les obres que es feien en el col-legi. es donaren al drapare 
(Allende) 2.138 quilos de papcrs d'arxiu. Durdnt el mes d'aelubre se'n destmüen 370 quilos mes. 
Entre aquests papers hi havia llibres de bancs, eruaaer bancañs, comptes de quoies de penMI.tina, 
eeniücae de col.legiats d'honor, elc., la qual casa va impedir, eam 6s natural, la reconstmcci6 de la 
histhria del desfalc. 
E l  saldo del col-legi a 6nal de 1957, mfrootat  amb el tlibre de bancs. mostrava una diferencia de 8 
milions de pessetes. 



Ramon Jordi i González 

Anís, després d'haver promes que cancel4ana el deute, abandonava el país (18). 
El 3 de juny de 1959, a la mateixa presó i davant un notan, es firmava un 

pacte entre Arús i la junta de govern del col4egi amb I'intent de recuperar total- 
ment el defraudat (19). Aquest pacte havia d'anar acompanyat d'unes garanties 
escrites que fossin satisfactbries, segons el col.legi, i que asseguressin el compli- 
ment econbmic del que s'hi havia estipulat (20). 

Després de nombroses gestions s'aniba a la conclusió que des I'any 1947 fins 
el 1952 s'havien fet servir diners en efectiu del col4egi per a operacions a curt ter- 
mini, perb restablint-se generalment les veritables situacions dels halancos anuals. 
El desfalc, ja sense ulterior reposició, s'inicia I'any 1953 per un import de 6 milions 
de pessetes, aproximadament. El mes d'agost de 1957 es produí una altra subs- 
tracció massiva que va fer augmentar la xifra a 10 milions. El mes de julio1 de 1958 
s'inicia un tercer penode que va fer pujar el desfalc a 30.460.939'24 ptes., quanti- 
tat que, acumulada als interessos bancans dels descoberts durant el transcurs del 
temps i a despeses de tota mena, resultava ser de més de 33.900.000 ptes. 

Coneguts ja per tots els farmackutics harcelonins els fets ressenyats a l'infor- 
me que havia confeccionat la comissió investigadora, comenpren a sorgir les 
previstes dificultats que aconseguiren esterilitzar els fets. 

Quan, en compliment dels acords presos en junta general extraordinaria cele- 
brada el 6 de maig de 1962, la nova junta de govern es veia obligada a iniciar els 757 
expedients disciplinaris contra els presidents, tresorers i comptadors de les juntes - 
durant el manament de les quals s'havia prodnit el frau, la roda del sistema polí- m1 

tic-professional comen@ a actuar lentament perb implacable. La pressió regis- 
trada sobre el Col.legi de FarmacAutics de Barcelona era molt mes forta del que 
a primera vista es podia suposar. Les forces que es desplegaren en contra no ana- 
ven encaminades a ajudar els qui sofriren tan desafortunat afer durant el seu 
manament, la qual cosa hagues estat humanament explicable. Es volia evitar que 
s'ambés a congier el veritable entrellat de I'afer, perquk, de ser airejat, aquest 
podia adquirir amplia ressonancia. 

Qui foreu els qui van estar darrera els fets del Col.legi de Famaceutics de 
Barcelona? Qui foren els qui pressionaren perquk es desarticulés tot el que sig- 
nificava coneixer a fons el gran afer? Aquestes preguntes, tot i el temps transw- 
rregut, encara estan per contestar. El que síva quedar molt clar és la política por- 
tada a t eme  pel "Consejo General de Colegios Farmacéuticos" per trencar tota 
possible unitat i soterrar qualsevol possibilitat que el Col4egi de Barcelona 
pogués recuperar I'autkntica i legítima autonomia que li havia estat usurpada. El 
fet que aixb afavorís a vulgars delinqüents era totalment secundan. 

I R  - El 22 de #n;r dr 1ñY. 1 petino d al@ nnrdai mb el col Irg. Ani, 8 Idque a prcriniarrn r.0 ti luljal. 
ingc~wni a irpm6 prr drJrc dcljryr qut ~ U L ~ J  LI smm dc 1% cíu rpglud.4 wr .a dcnin;i;i f.>rmuldd. 
pel Cul iig dc F n a r e u i i a  Quin iipw de garanur ek%a*r ulrrn?Ow e va pesar cnmniacic.ambcllrl 

19 - En aquestes dates la xifra encara era desconeguda. 
u) - Vegeu el pacte firmaten: Muy IluslreColegio Oücial de Farmacéutiwsde la Provincia de Barcelona. 

Informe Reservado para instrucción exclusiva de los colegiados que deben tornar parte eo la Junta 
genoral extraordinaria. (La B'isbal. 1960). 



Desfalc en el Col.legi de FarmacEutics de Barcelona 

Cnmissió gestora. Un pas dierent 
Després de la dimissió delpresident de la junta de govem, en I'assemblea que 

se celebra el 30 de desembre de 1961, sorprenent a la prbpia junta, i a causa de 
les constants pressions de la comissió i dels col,legiats i al malestar que creixia en 
el col4egi dia a dia, mantingut pel grup que es reunia en el bar "Campeón", no 
quedava altra alternativa per continuar guardant I"'estatus" poiític col.legial que 
nomenar una comissió gestora, comissió que sorgiria després d'una serie de reu- 
nions els dies 20 i 21 de mar$ de 1962 en el col.legi de Fannadutics de Barcelona, 
reunions convocades a petició del "Consejo" (21). 

Aquest fou un altre resultat obtingut, no previsi, que mostra paiesament als 
membres del "Consejo" que s'havien desplaqat per asistir a aquestes reunions que 
entre els famaduncs barcelonins existia un criten molt accentuat de no aceptar 
cap mena de conxorxa política dins i'ordre de les reunions. 1, malgrat el sistema 
seguit pera la convocatbria, a fi de d i i r  opinions, defugint tota assemblea, no es 
va poder impedir que el "Consejo" es ve¡& enfront la necessitat d'acceptar corn a 
mal menor una wmissió gestora, amb Pere Vintró com a president i Jaume 
Fabrega com a secretari, recolzada pels qui portaven danera seu tot un moviment 
d'opinióque des de comenpment de 1959s'bavia anat formant, desitjós d'un canvi 
pronunciat en les estructures famadutiques col~tegials barcelonines. 

758 Tot i que el "Consejo" únposa alguns noms, la fonnació de la comissió gesto- = ra el 23 de marq de 1962 significava que a Barcelona s'havia decidit canviar de 
direcció. 1 així, quan es tingué I'oportunitat, va sorgir una clara i senosa repulsa 
contra tot un sistema polític que havia enganxat entre les seves xarxes la farmacia. 

El nomenament d'aquesta comissió gestora, resultat de la pressió d'un 
important nombre de col4egiats barcelonins, fou, per tant, la primera base fema 
perqut Vintró ambks a la presiancia del cot4egi. Amb aquesta presidencia, la 
vida col.legial comenqa a prendre un aire diferent, ja que, al marge de la pro- 
blematica, que fou molta i enverina constantment I'ambient famaceutic barce- 
loni a conseqübncia de les ambigüitats que Uenqaven uns col.legiats contra els 
altres, I'obertura comensava a ser una reaiitat en poder intervenir en les qües- 
tions professionats tots els qui ho trobaven necessari. No hi havia cap dubte que 
existien unes limitacions molt acusades. AIgunes vegades aquesta gestora actua 
conscient de les obligacions adquirides davant els col.legiats, discrepant dels cri- 
teris mantinguts pel governador civil de Barcelona, i altres discrepant del presi- 
dent del "Consejo". Si la major part de seguidors de Pere Vintró van creure en 
la possibiiitat d'intentar canviar les estructures col.legials, com qui dóna la volta 
a una poma, sense aconseguir-ho, deixanem de di la ventat si afiméssim que 
entre els seus seguidors, i en relació al moment, tot va ser blat net. No mancaren 
els classics oportunistes, que sempre apareixen en ocasions simitars, alguns dels 
quais deixarien, temps després, tristos records. 
- 
21 - Aque,ia comwi6 bi,iurs functunh Jc* drl 23 Jr m a q  fins e l  10 dr ]un) dz 1962 El %u prciidrnr 

*ri.s Y ~ r r  Vttiiro.si +al h,tiia fona  pan dc Ii junia p.rJr.dura dc ir, e.?uiuiir usl ? v d i  xlcni 



Ramon Jordi i Gonzólez 

No obstant aixb, Pere Vintró persistí, fonamentalment, en I'intent de renovar 
el Col.legi. Mantenit aquesta idea ja havia evitat que, malgrat totes les gestions 
fetes, es presentés tan sols una candidatura a les eleccions celebrades el 29 de 
setembre de 1959. Era obvi que eis farmadutics barcelonins no volien la presen- 
cia de policia secreta a les seves assemblees, ni de poiicia armada a les portes, 
corn tampoc desitjaven la presencia en el col.legi d'alguna "orella" a sou que 
donés compte a algun membre de junta del que es deia pels telkfons, així com 
tampoc I'existencia d'espais en blanc en algun dels llibres de registre. Foren mol- 
tes les coses corn aquestes contra les que Pere Vintró hagué de Iluitar. 

La eomissió investigadora del 21 de febrer de 1960 
El resulta! de les eleccions del 29 de setembre de 1959, inevitable, no acon- 

seguí, perb, silenciar I'estat d'opinió i indignació que malgrat tots els impedi- 
ments i pressions procedents de tots els estaments oficials i professionals, i amb 
la indiferkncia de la totaiitat de Col,legis de Farmackutics de I'Estat espanyol, va 
assolir que els assistents a I'assemblea del 21 de febrer de 1960 nomenessin la 
coneguda corn "cnrnisión investigadora creada ei 21 de febrero de 1968". Aquest 
va ser el primer pas positiu assolit per I'oposició incubada des de gener de 1959 
en contra d'un sistema professional que no funcionava ni era acceptat per la jove- 
nalla que feia pocs anys havia ingressat en el col4egi. De fet, el desembre de 1958 759 
s'anunciava, per primera vegada a 1'Estat espanyol, un cnt contra la dictadura, - 
sorgit d'un col4egi professional corn a tal. XYXII 

Pere Vintró formava part d'aquesta comissió investigadora (22). 
Mai s'hauri de deixar de banda que per a la fonnació política professional de 

Pere Vi t ró  resulta molt important el seu treball corn a membre de la comissió 
investigadora, permetent-li, al mateix temps, calibrar efs desigs de gran part deis 
farmac&utics barcelonins. Aquesta comissió, nascuda, corn ja hem esmentat, a 
I'assemblea del 21 de febrer (23), totalitzant una vida de 23 mesos, va propor- 
cionar a Pere Vintró i als seus components una efica~ escola per aprendre les pos- 
sibiiitats i impossibifitats que resultaven de cada reunió; li va permetre compro- 
var corn les dilacions, les estranyes estrategies, les mentides i Les argúcies de sig- 
nificats personatges de la farindula farmaceutica del moment comenpven a 
demostrar que s'havia iniciat el camí cap el frachs en busca de la ventat del que 
havia succelt (24). 

22 - Vegcu: Informe Reservado, op.cit. 
23 - Dissolla el 6 de maig de 1962 per haver complert ja la seva tasca. 
24 - Anvs demrds. calmades ia les oassions. vatorais fredamenl molü d'aauells fets. sense havei.se acla- ~.~ . , . 

ni  p d  i l  que vr.ntsblcmcnt \a  pd*,ar., msntinguti oncen di9..g, rmb algunr <]'aquel s coi li.pur, 
que pri :rr nrrurni iho~r .  c j t idu~re~ c n f ~ ~ i a i ,  amb aqucll moamcn: d'op,n,6 abaoc e,inrniar. 
hrni pjrut coipcavai rl qui. Jc wgailc, Pcii. Vanir6 hzria 16rmat.6~ sdir.que lot<ell<rr vdn rrurc 
atra&<, sense possible &lució, entre les urpes d'aquell vergonyós afer i que totes quantes aclara- 
cions s'iniciarcn, destinades per endavant al mes absolut fracas, wnduiren als qui hi intervingueren 
a ser acumuladan de tota la deswnitanca orieinada oel desenvoluoament dels fes. la aual cosa era 
21 m $ l l ~ i  que pudu i u i l i r  en hcncftcidrlr v e i i i a b l c s r ~ n i l l ~ q ~ ~ e s t ~ ~ e n  danera laconinaqui irna 
g3\3 Id manlp~taci6 del Col Icg, d< Famiirr'uiia de Baxelona 



Desfalc en el Col4egi de FamtacPutics de Barcelona 

Interferenrjes de fora de Catalunya 
En compliment dels awrds de la junta generaf extraordinaria del 6 de maig 

de 1962, la junta de govern es veia obligada a actuar. 
Un exemple indirecte va quedar pales quan a 1"'Asamblea General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España", celebrada els dies 14 al 16 de 
mar$ de 1963, el president del Col4egi de Guipúscoa sol.licitava la modificació 
del reglament dels col.legis pel que feia a la possibilitat d'evitar aixecar expe- 
dients a juntes de govem cessades, la qual cosa era una clara intervenció en els 
afers del Col4egi de Barcelona, i, en benefici d'una jerarquització negada a tota 
democracia, havia de permetre's que privés la forma més estetd de la conviven- 
cia abans que facilitar que s'aclarissin per via normal els fets que havien cobert 
de vergonya el Col,legi de Farmaceutics de Barcelona: una vulgar, encara que 
voluminosa, estafa de 40 milions de pessetes, conegudes. 

Pere Vintró, defensant la independencia del col.legi, wnsidera que l'al.lusió 
que en aquella assemblea es feia al Col4egi de Barcelona era ofensiva i atemp- 
tatbria a la dignitat dels col.legiats i demana autorització al "Consejo" per dirigir- 
se a tots els Col4egis de Farmaceutics dñspanya donaut compte dels fets succelts 
a Barcelona, la qual wsa, si hem de creure les notes consultades i gestions fetes 
per tal de comprovar aquest punt tant important (25), no ambana a autontzar-se. 

760 - No preocupa menys a Vintró, con a presideut de la junta, el vot de censura 
que s'havia de ventilar a I'assemblea del 28 de gener de 1963 (26), considerant, 
juutament amb altres wmponents de la junta gestora, que tal pronunciament, de 
ser-ho en el sentit previst, resultana inútil. Pero, tal vegada, també els preocupa- 
va, coneixent c o n  coneixien més el fons de la qüestió, que ser o no creditors del 
vot de censura obeia a una serie de circumstancies molt allunyades del context 
farma&utic, ja que els fets que havien motivat la petició d'aquest vot eren molt 
aliens al propi wl.legi, que havia servit tan sols de marc per al delicte i que també 
havia resnltat ser inevitable i indiscreta caixa de ressonancia de l'espoliació dels 
fons col.legials. 

La Convenció. Comen@ la marxa enrera. Aníagonisme de dues menlalitats 
El mes d'octubre de 1962 la junta de govem decidia recolzar, per unanimitat, 

la possible celebració d'una Ia Convenció de Fannac&utics #Oficina de 
Farmacia (27), quedant palks el siucer i ampli sentit que Pere Vintró volia donar 
al Co1,Iegi. Aquesta convenció, convertida després en assemblea i que tindna Iloc 
un cop dimitida la junta de govem, malgrat tot seria el punt de partida per iniciar 
la marxa enrera de la vida wrporativa, anant cap a antics camius immovilistes. 

Aquesta afirmació pot, en part, demostrar-se quan, amb motiu d'haver-se 
publicat una "Editorial" a "Circular Farmacéutica", núm. 199, del mes de juny de 
1963, la junta de govem es veia forqada a definir-se en una nota en el "Boletín 

7.) - \I I ( ' O  F .  I.thti>dr. Al i~r  Juiimi Jr (johicrni,. 1031963,f 103 v 
26 An pafl Caldix delr apoiccans de Barcslons $oi.ll. 147 1 IU [rn<wn~$raf in8d ) 
2 7  M I  CO.k.Librodc Arias lunir>J<.Gdbicriri.4 111 iV63 117ht lqhv 



Anexo" del mes d'agost del mateix any, a causa de I'actitud presa per 
"Farmaindústna", que reunia un apreciable sector, el més potent de la indústria 
farma&utica de I'Estat espanyol, que afirmava considerar-se ofesa pet I'article 
aparegut a I'brgan oficial del Col4egi. Va existir una suspicacia de 
"Farmaindústna" enfront determinades accions col4ectives que tal vegada 
podien encaminar-se a establir les bases per constituir un potent nucli farmaceu- 
tic en el sector de la producció del medicament? És molt probable que fos aixi. 

La perspicacia del grup industrial va saber veure abans que eis professionals 
d'oficina de farmacia Les po~si~li tais  d'aquella convenció que s'bavia demanat. Així 
es demosira a través de determinades gestions fetes per dos representan8 de dues, 
avui potents, &mes farma&utiques amb I'interb i el desig d'actuar d 'amd amb els 
pares de la idea i per I'atenció que, per altra part, la totpnderosa "Farmaindústna" 
donana al tema, i que va comenqar a fer claudicar a la junta de govern. 

A que conduina aquel1 article aparegut en el núm. 199 de "Circular 
Farmacéutica"? El 25 d'octubre la junta de govern prenia els següenis acords: 
donar al "Boletín Anexo a Circular Farmacéutica" noves directrius, que el seu 
dia senen estudiades; revocar I'acord de la junta de govern sobre la publicació de 
les sancions deontolbgiques en el matek, suprimir la secció de cartes i comenta- 
ris i, per ÚItim, la junta es feia plenament responsable de la publicació de Ves- 
mentat "Boletín" (28). - 761 

Que va succeir? Havent adoptat actituds enfront les faltes professionals, la XXXIl 
junta de govern va haver de sortejar les pressions que de manera indirecta li am-  
baven per tal de paralitzar la progressió de determinats expedienis deontolbgics. 
Altres vegades, el fet de posar-se la junta al costat dets seus col4egiats enfront 
determinades actituds coactives de membres del "Consejo General", enemics 
viscerals del dret de la Llibertat d'expressió que Vintró havia considerat des d'un 
principi necessaria per endegar el dispositiu col4egial farmactutic barceloni, dms 
d'unes mínimes normes de convivAncia, li havia procurat marcades desavenen- 
cies amb el "Consejo", no oblidant altres aspectes de gran transcendencia pro- 
fessioual. 

També, pel que fa a la sol.licitada convenció, el 2 de novembre es donava 
compte en junta de govern que el "Consejo General" havia dirigit un oficia la 
junta del col.legi de Barcelona demanant urgent informació sobre la carta circu- 
lar dirigida per un gmp de farma&utics de Barcelona a tots els farmaceutics 
espanyols interessant la celebració d'una "Convención Nacional de 
Farmacéuticos con Oficina de Farmacia". Temps després, perb, el "Consejo" 
probibiria radicalment que els diferents Col4egis de Farmaceutics es comuni- 
quessin entre sí sense el seu control, insinuant també clarament I'adopció de deter- 
minades represalies que no es portaren a teme perla ferma actitud adoptada per 

28 - Aquests acords mostraren I'inici d'un tancament rigor63 en I'intent d'orientaeió democratica 
coblegial donada pel propi Vintr6, amb la qual cosa se suprimia la independfncia i I'autonomia con- 
cedida a t'brgan infonnatiu del ml.legi, primera experi&ncia d'aquest tipus que s'hauia produit en un 
col.legi de fennac2utia espanyol. 



Desjalc en el Col-legi de ParmacPutics de Barcelona 

Pere Vmtró eníront el president del "Consejo". Vintró considerava -i akí  ho mani- 
festava- que les aciituds enirgiques havien d'aplicar-se als autors del desfalc. 

Dimissió. Res ha eanviat 
Quinze dies després, el 18 de novembre de 1963, Pere Vitró,  l'home que 

havia tingut un important consens dels farmackutics barcelonins, dimitia irrevo- 
cablement del seu cirrec de president del Co1,legi de Farmaceutics de Barcelona 
i de vocal nat del "Consejo General". 

Fidel amh si mateix, després que el "Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos" declarés nul,les assemhlees celebrades a Barcelona i que sig- 
nificaven el sentir de la majoria consultada, que no tingué res de silenciosa, Pere 
Vmtró i altres membres de la junta de govern havien de dimitir per simple qües- 
ti6 d'itica. 

A I'opinió pública farmaceutica barcelonina causaria un impacte de conside- 
ració constatar que el que no havien aconseguit els delinqüents que estaven ama- 
gats darrera el desfalc ho aconseguissin els partidaris d'una concepció totalitaria 
de les estmctures farmaciutiques professionals que no saberen, N volgueren, 
separar el blat de la palla. 

Ens podriem preguntar si la gestib d'aquesta junta de govern del Col4egi de 
762 Farmadutics de Barcelona va resultar una gestió ficil. No va ser-ho. Va comptar - 

XXXII amb enemics d'apreciable envergadura que podien tolerar-ho tot menys una acti- 
tud oberta a l'opinió. Aquests foren els qui aconseguiren, en comptar amh grans 
aliances, la caiguda d'un president que no estava fe! peral nostre temps. Perque 
Vintró, amb un apreciable fons humanístic, liberal i amb una marcada aptitud per 
al dihleg i sempre disposat a reconiixer altres criteris que els propis, havia de ser 
judicat en alguns sectors com quasi un enemic públic, perque en realitzar una 
gestib de govern presta a mantenir una oposicib civilitzada podia bastir unes 
bases altament incompatibles amb Y'estatus" professional(29). 

Demanar responsabilitats, aprofundir en els odgens de l'afer, tal vegada 
assaonat tot amh algunes actituds reivindicatives, hagues permes amhar a 
alguna fórmula de compromis que hagués estat acceptada per la genetalitat de  
farma&utics barcelonins. El fet de seguir una política col4egial dirigida a una 
total obertura, un dels qnals passos fou una crida de difusió nacional que hauria 
pogut ser generadora d'un suggestiu poder de convocatbria que podia sorgir en 
plantejar honestament molts problemes, era quelcom que no es podia tolerar 
perqui era una experiencia massa periUosa (30). 

29. En una reuoi6cetebradael17 de desernbie de 1962,FtedericFener Cerda, referint-se a Vintr6, bala- 
drejant, va dir: ''..hprtos de tinh domaua<.is, -do se echará a ia alle, cesa que pmnte sucede. 
ris, iw prlmcm hslas de su pktola sedao pam Vinhó-". 

30 - Quan Pere Vintr6, pocs dies després d'havet dimitit, lo1 esperan1 qui I'havia de sumeir, estant amb- 
dós sois en el scu desoaur vresidencial. em va dir: "Em vaie oauivom oeraub cteia aue aoelcom , . " . . . . . 
haiis canvist i la >e"ial "que rpr de m ha canvidi" No ,<'m >iy#úcA com un humc icn(u1 sin6 
c i i ~ i l  uii th imi .~dc llii,in ~ l n h  >,l<ir 1r.i :~,>i, tr una t i  l u 4  i r n .  rep;<dl, ~n i m p s i n i i  



En un temps que al nostre país s'hi apuntaven ja una serie de respostes poli- 
tiques de tipus democratic i quan dins el pensament polític espanyol apareix la 
crítica científica a I'absolutisme ideolbgic (1959-1962), Pere Vintró Ilenci a la 
palestra farmachutica de I'Estat espanyol, de manera natural, el dret a discrepar, 
el dret a decidir i el dret a participar, assenyalant a tots els camins del deure d'o- 
beir, del deure de col,lahorar i del deure de tolerar. Enfront a les pressions diver- 
ses que actuaven sobre el complex col.legia1, a la total i absoluta negació de tota 
justificació al descontent i a la perseverancia en reprimir totes les manifestacions, 
Pere Vintró afronta coratjosament el reconeixement de l'existt?ncia dels proble- 
mes, I'inteut de regular-los, tractar de resoldre'ls i extirpar les seves causes, la 
qual cosa no és, ni més ni menys, que I'única virtut vilidament contraposada pels 
sistemes demoaatics enfront els sistemes feixistes i autontans. 

D'altra banda, Pere Vintró tingué I'oportunitat de viure una epoca co1,legial 
que malgrat I'opacitat del seu entom, va pennetre entreveure punts de Uum. Les 
converses que amb grans presses havíem mantingut em feien suposar que tambi 
a el1 I'encíclica "Paceni in temis", donada a coneixer 1'11 d'abnl, I'havia influen- 
ciat apreciahlement. Aquest fou un exemple que ens significa que Pere Vintró no 
va estar al marge de la commoció que aquesta encíclica havia produit al nostre 
país, a nivel1 de pensament polític, perla seva onentació progressiva i democri- 
tica i per les seves exigt?ucies de respecte i protecció dels drets humans fona- 
mentals i de les corresponents llibertats púhliques prbpies d'un autentic estat de 
dret. EU va entendre els oui mantenien el convenciment del eran valor oue havia " 
de donar-se que de la dignitat de la persona humana provingués el dret a pren- 
dre part activa en la vida pública, contnbuint a aconseguir el b6 comú. 

S'ha d'acceptar que Pere Vintró tingués defalliments i claudicacions, perb el 
seu caminar al front de la vida col.legial significa un esforc cnnstant per tal de 
caminar honestament i sincera, tot i compartint. 

De totes maneres, amh mt?tode bistonc, algun dia hauran de ser estudiades 
les persones que des de I'any 1936 tingueren un pes específic en el posterior 
desenvolupament de la farmacia espanyola i de les que després del 1936 ocupa- 
ren drrecs a les juntes de govem. També s'hauran d'esbrinar quins foren els Iii- 
gams polítics i econbmics del país que incidiren en aquella qüestió, directament 
o indirecta, de per si o mitjancant persones interposades, i quines pressions es 
notaren, quines conscikncies s'anul4aren o compraren, quins grups o nuclis es 
mohilitzaren i quines indignitats es feren per assolir Ilocs de pnvilegi. Aixb 
s'haurh de fer si més no perqut? aquesta histbria no sigui en absolut estranya a la 
dolorosa historia del país. 1, amh o sense el nostre consens, algun dia es judicark 
wm, perque i fins a quin iímit es va ser protagonista, i en quin grau, d'un lleig 
episodi que es dona en un penode polític del nostre país. 



XXXIII 

LA REBEL~LIÓ FARMACEUTICA 
COMENCA A BARCELONA 



A mb independkncia dels fets que tingueren amplia repercussió local i que 
s'originaren a Barcelona, I'activitat desplegada per una oposició reduida, 

perbconstant, espatesa durant el penóde comprésentre desembre de 1958 i final 
de 1969 i, després, durant el període 1975 a 1982 perb per altres camins. 

El primer període assenyalat esta marcat pel pas de juntes, entre les de 
govem i les gestores. El moviment d'oposició que se sustenta sobre i'intent d'es- 
brinar el que va succeir amb els diners dels col,legiats 6s constant, com wnstants 
s6n els enfrontaments entre I'oposició, ja definida, i el "Consejo General". 
Entremig, les juntes de govern trampejen les dificultats com poden. Les que s6n 
imposades pel "Consejo" s'enfronten amb els col,legiats. Les que no -gestora i 
junta presidida per Vintr& hauran de claudicar. Les que vindran després vinran 
entre els enfrontaments, circumstancies que tindran escas resso perquk els inte- 
grants de I'anomenada oposició estaran aillats de la resta de farma&utics de 
1Bstat espanyol, tant a nivell individual com a nivell col.lectiu. Uns quanis far- 
madutics es posaren en contacte amb els opositors de Barcelona, perb els resul- 
tats foren únicament testimonials. 

El primer acte de rebel.li6 registrat en el Col.legi de Farma&utics de 
Barcelona que va tenir ressb a tot el país va ser i'intent de la "1 Vonvención de 
Farmac6uticos con Oficina de Farmacia", malgrat que I'oposició ja estava frag- 
mentada. 

De la Convenció a 1'Assemblea de Ltnret 
En un altre capítol ja hem tractat superücialment de la Convenció que s'iui- 

cid com a moviment d'opinió en uns moments que la junta de govem presidida 
per Pere Vintró estava ja fortament sotmesa a les pressions del "Consejo 
General", amb el trasfons del desfalc que es volia aclarir, perb, tot i queja s'ha 
apuntat com es produí la davaliada d'aquesta junta, hi ha altres aspectes que 
convé tractar, com són els orígens de la Convenció. 

Ja bem esmentat abans I'existkncia d'una oposició com a grup coordinat 
-menys, perb, del que aparentava- que, per manca de Lloc on reunir-se ja que 
teuien les portes del Col4egi tancades, ho feien en el bar "Campeón" (1). 
Submergit el grup en un entom enrarit per aquesta qüestió, no dekava pero de 
preocupar-se per afers professionals d'altra índole i, fruit d'aquestes preocupa- 
cions i comptant amb I'avinentesa del canvi produit en pujar al col4egi la junta 
presidida per Vintró, un dels membres d'aquest grup, aprofitant que feia poc 
temps s'havia celebrat una convenció de la indústna farmac&utica, publid un 
escrit a "Circular Farma&utica" instant la celebració d'una "Convención de 
Farmac6uticos con Oficina de Farmacia" (2). 

1 Aqucs gmp cr diauldnl a final dr 1563. 1 cl >ob<~nl drL foni r<eollilr pe! al r:u rnanirnmcni - 
11 M i l  plcl i a  rr-nii. p i f  $ o l ~ l i l ~ i  dcl m3leix gmp. per comprar i1ibrr.i dcriinlli a la bililiolr.cd 
cal lckal El y i p e ,  crea iam a la1 el 9d'abnl dc 1959, les r~liniunres mdnlingurrin Tinr I any 1962 
El "leit moliv" principal d'aquesles reunians era esbrinar com es podia actuar -jsense mttjans!. per 
la1 d'aelanr la qGesti6 del desfalc. 

2 - "Cire.Ftca." (1963) 199.137:140. 



La idea havia sorgit cap a final del mes d'abril i comencament de maig de 
1963, i se'n doni compte a alguns membres de la junta presidida per Vintró, la 
qual cosa, en principi, va ser acollida amh simpatia. Cobertura donada per aques- 
la junta, donant Ilibertat d'expressió al comitk de redacció de "Circular 
Farmacéutica", va permetre fa difusió de la idea de la celehració d'una conven- 
ció (3), sent aquesta idea recollida per alguns sectors preocupats per la urgen1 
necessitat d'enfocar la problemktica professional, idea que en realitat no era 
exactament la mateixa que havia inspirat l'escrit, que portava un contingut polí- 
tic mes fort, perque el que es pretenia era trencar, a nivel1 estatal, I'estmctura del 
"Consejo General". El resso que va tenir la possibilitat de celebrar una conven- 
ció d'aquest caire s'escampi ripidament i, vist ja pel "Consejo" que no la podia 
decapitar, es mobilitza per controlar-la al seu gust, buscant els homes que podien 
fer-ho. 1 els homes sortiren de dins del mateix p p  impulsor originan. 

Preparats per manteuir una postura radical, els qui foren els pares de la 
Convenció s'hagueren d'enfrontar amh els altres membres de l'oposició, els 
quals, jugant la caria de col.laboracionistes amb el "Consejo", pretenien que la 
seva wncepció de la farmacia predominés, arraconant, pero, als primers. Aquest 
grup, segregat de I'original, s'havia ja separat el 21 de novembre de 1963 i, en 
honor a la ventat, cal dir que la seva ideologia professional era positiva i digna 

768 de ser tinguda en compte en un principi. Perb, el fet d'haver renunciat als princi- - 
XXXIII pis bisics del grup de I'oposició des de 1958 va ser pe judicial tant per a uns com 

per als altres, jaque la idea original es va convertiir en la "P Asamblea Nacional 
de Farmacéuticos con Oficina de Farmacia" que se celebra a Lloret els dies 27/30 
de setembre de 1965, apartada de la conflictiva, per al "Consejo", Barcelona (4). 

És evidentque el "Consejo General" va veure la intenció de la Convenció i 
les seves possibles repercussions. El fet de no voler decapitar d'entrada la junta 
presidida per Vintró, fou la Convenció el que acceleri la seva caiguda. Centrada 
de la junta presidida per Ignasi Carol, un del$ membres mes actius de 
YAsamblea", pero d'acord amb el "Consejo General", assegura el control poli- 
tic total d'aquesta "Asamblea", morta ja la Convenció, no per culpa del 
"Consejo", malgrat que aquest fou el seu desig, sinó per la defecció dels qui s'a- 
profitarien de I'empeuta inicial per assolir el que tampoc aconseguirien. 

3 - Les prcssions del "Consejo General" no tardanen en Icr.se sentir manant al presidcnt I'acció direc- 
la coercitiva contra els oui havien escamoat la necessitat de celebrar una onvenció d'auuest tious. . . 
cosl d la que C.  prrrideni Vintró r'hi opdrñ.crrani.,c xnr i  ,itur;lon,dc iibanliir intre In junta 8 clr 
qu! \<il,cn trnpulM 13 Cdnvcn.86 Aqlot:, prcc,iJn, dunlrcn lluc a quc z i i  componcnis dcl comitc 
de redacció dirnitissin, exeeptuant-iie el mernbre de junta que tombe en formava pan. 

4 - D o e e  aays després, un deis elemenis que m& activament va intervenir en aquesta assemblea con- 
fessava que les ponkncies presentades foren totalment censurades pel "Consejo General' abans de 
la seva celebració. La ponencia que Irnetava de les organitzacions prolessionais -punt primordial que 
es pretenia los el wvall de batalla- 100. com era @esperar, totalment ellmiada; altres foren mutila- 
des, slties es va0 perdre i existiren ¡"ten& d'enfonsar-les. Tampoe ha de sorprendre'ns que les wn~ 
clurions s'anaconessin ique tresfamadiiticsestalansque col.laborarcn amb el "Consejo" i que per- 
tanyien al grup desarielsl dels impulson de la Cunvenei6, en ser condewrats pel "Consejo" no ho 
aüeptessin. 



Podem resumir, per tant, que el moviment iniciat per la idea de la Convenció 
va repercutir senosament en la farmacia de tot I'Estat espanyol. Va ser, de fet, la 
primera acció de l'oposició farmackutica barcelonina que va repercutir en tot el 
país, tenint en compte, a m b ,  que el nucli principal de l'oposició s'havia ja quar- 
tejat, des de dins, no pas des de fora. 

Tanmateix, els fets no es desenvoluparen esquemhticament com els hem trac- 
tat sin6 &una forma més complicada, tal i com figura en un informe que es con- 
fecciona poc temps despr6s d'haver-se celebrat Y'Asamblea de Lloret" (5). 

S - Ani.prn., Informe realizado sobre la l"nvenci6n de Farmaduiicor con Oficina de famada. 
(rnecanograt inbd.) 31 fls. sif. 



XXXIV 

BUROCRACIA COL-LEGIAL 



Ramon Jordi i González 

R especte als col4egis de farmaceutics, hi ha un fet que i é  una importancia 
que no es pot oblidar, i que pel que fa al de Barcelona assoleix caracte- 

ristiques extraordiniries. Aquest fet no b altre que la creixent burocratització 
que comporta el trimit i manipulació de les receptes de les prescripcions als afi- 
liats a I'Asseguranca Obligatoria de Malaltia. 

Aquest fet converteix els col4egis de fannadutics en organismes de gestió 
economica que ofega les finalitats que, per naturalesa, tenen assignades els 
col.legis professionals. Aquesta burocratització, si d'una banda precisa un aug- 
ment d'assalariats, d'altra banda aquesta gestió estableix un control polític dels 
co1,legis i, així mateix, un control economic mitjancant els convenis que 
Y'Instituto Nacional de Previsión" estableix amb el "Consejo General", qui, per 
la seva banda, delega aquestes incomodes funcions als col4egis provincials, ser- 
vint aixb per justificar, sota un estricte control poiític-economic, la propia 
existencia política del "Consejo". 

La situació creada i i'augment constant de receptes pesarti fortament sobre el  
Col.legi de Fannachutics de Barcelona perque estmcturarh aquesta associació 
com una empresa mal organitzada apta per facilitar fets com el del desfalc des- 
cobert l'any 1958, fet queja hem esmentat en el capítol corresponent. 

Els canvis de junta motivaren que els qui portaven administrativament el 
col,legi fossin pricticament els empleats, amb mes o menys encert, i, a vegades, 
segons les idees d'alguns membres de les juntes de govem. 

Que I"'1nstituto Nacional de Previsión" abods  I'import de les receptes als 
col4egis de fannadutics i que aquests ho abonessin als co1,legiats produia un 
importaut moviment dineran cada mes. 

La desorientació que es registrana en el Col4egi de Fannaceutics de 
Barcelona, afavori l'actuació d'un parell d'empleats iufidels autors de la que es 
qualifici com "apropiación indebida de fondos" i que sena, w m  ja em esmentat, 
el percusor que desencadenaria la rebel.ii6 dels farmadutics barcelonins, amb 
les corresponents seqüeles que serviren per mostrar la infiukncia del moment 
polític i social pel que travessava la farmicia espanyola. 

Un exemple del que s'ha dit referent a l'organització administrativa col.legial 
el dóna I'analisi que d'aquest col.legi s'efectuh I'any 1966 i en el qual es remarca 
que s'ha d'acabar amb l'anarquia i el descontrol del personal en qüestió d'bora- 
ris, faltes de puntuaiitat, faltes de tot tipus, descontent, maledidncia interna, fal- 
tes de respecte a la junta, ineficiencia i inhibició (1). 

No ens ha d'estranyar, per tant, que el control polític-economic establert 
sobre els col4egis de fannadutics, els fets descoberts el desembre de 1958, el 
malestar creixent per les actuacions de les jerarquies professionals del 
"Consejo", les arbitrarietats, la manca de Ilibertat, etc. afavorissin que dins d'una 
agrupació professional mal administrada, i pitjor governada, amb un nombre 

1 - Nobell, A.. Freire, A,, Anhlisis: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, 17.8112.9.1966 
(mecanograt) 26 pp.; 19. 



important de col.legiats sotmesos a una desmoralització total, el sentiment de 
rebeldió fructiüqu6s. 

Si a tot aixb hi sumem la tramoia del desfalc -sense aclarir- no es necessiten 
massa arguments per entendre com es crea una situació que, malgrat el conser- 
vadonsme dels farmadutics, els farmadutics catalans endegaren, creant un estat 
d'opinió d'ambit generalitzat. 

La farmacia catalana soimesa al "Consejo General" 
Evidentment, en altres col4egis de farmadutics catalans no es produiren, ni 

de Iluny, fets similars als registrats a Barcelona. 1 si tenim en wmpte la nul4a con- 
flictivitat que podien provocar els esmentats col.legis regits per persones benvis- 
tes i addictes al "Consejo", entendrem molt bé que aquest s'inhibís de la pro- 
blemitica barcelonina d'una manera parcial i perque la seva vida s'ha mantingut 
durant una serie d'anys sense mostrar cap activitat, fora de l'exclusivament pro- 
fessional, i encara, aquesta, gisa i incoherent, la qual cosa, no motivant coníiictes, 
ja els agradava perque aixi podien continuar escaifant les cadires del "seu poder". 

Podem dir, per tant, que la vida farmackutica catalana -Barcelona a part- 
s'eswla preocupant-se tan sols pels convenis amb 1"'Instituto Nacional de 
Previsión", qüestions fiscals, es a dir, qüestions de tramit ineludibles, perb sem- 
pre, especialment en les qüestions importants, sota el que ordena el "Consejo". 

774 A Barcelona As l'altra cara de la moneda. Qualsevol motiu, per minim que sem- 
bli, s'aprofitari per deixar testimoni de l'existencia d'un moviment d'opinió 
totalment contrari al "Consejo". 1 així passaran els anys 1965,1966,1967,1968 i 
1969 fins ambar a I'any 1970 que es prodniri un altre fet amb certa repercussió. 

ReUexions sobre una Uuita iaúiü 
De totes maneres, convé di que a m6s de la Uoita constant que es mantenia 

dins el Col.legi de Barcelona amb caricter actiu, queda palesament demostrat en 
tota la documentació acumulada en els arxius del col.legi pertanyent al penode 
195811970, en la que es tracten totes les qüestions professionals hagudes i per 
haver, que bi ha una irreductible actitud de defensa dels principis democratics i 
etics que se sortiren a defeusar el mes de gener de 1959. Perb que aquesta acti- 
tud ja va marcadament a la baixa. 

Despres de la celebració de 1"'Asamblea de Lloret" I'any 1965, el nucli de l'o- 
posició era ja molt disminuit. Les decepcions, el cansanci, la desil.lusi6, etc., 
havien deixat a aquel1 primer p p  de L'any 1958 en quadre, a mes d'inoperant 
per manca de possibilitats. Havien, perb, passat dotze anys. 

Paper de la prems professionai i políaea 
Certament, el grup inicial de Barcelona utilitd tots els mitjans que podia 

assolir -que eren molt pocs- per tal de fer arribar a la resta d'Espanya les seves 
inquietuds i el seu estat d'anim continuadament reivindicatiu. Es valgueren del 
que podien utilitzar sense estar wntrolat pel "Consejo", com foren algunes 
pubficacions de la premsa política que estaven predisposades i la premsa profes- 
sional; perb, primer es valgueren de la que fou coneguda com "Carta 
Farmac&utica" i considerada com publicació clandestina. 



Ramon Jordi i Gonzhlez 

''Carta Farmac&utica" 
Tot i que pel seu caricter no es pot definir com a premsa ni com a publicació 

professional, pel seu contingut l'hem de situar aquí. 
El primer exemplar de "Carta Famadutica", ciclostilat, va apar&ixer pel 

mes de novembre de 1959, o sigui, 7 mesos després de la constitució de I'esmen- 
tat gmp. El núm. 1 es titula "Telegrama Postal n." l", "Telegrama farmacéutico" 
els números 2, 3 i 4, i des del mes de juny de 1960 "Carta Farmac&uticaM. 
Mensualment se n'enviaven 500 per correu als farmackutics que s'hi havien sus- 
crit i que veien amb mes o menys bons uUs el moviment d'oposició que s'havia 
creat. Alguns, pocs, exemplars s'enviaven a Madrid i altres al nord &Espanya. El 
darrer número va sortir pel desembre de 1961 i els dos següents, que estaven pre- 
parats, restaren retinguts a la censura govemativa sense donar cap explicació a la 
firma comercial que els ciclostilava, tot i que després es comunica als autors en la 
prbpia censura governativa que "Carta Farmadutica" s'havia de convertir en 
pubiicació legal, cosa queja fou suficient per abandonar la seva publicació, ja que 
tampoc es podia mantenir econbmicament. 

El fet que en aquells moments estignés ja en el col4egi la junta de govem pre- 
sidida per Pere Vintró facilita que els qui tenien cura de la redacció i tramesa de 
"Carta Farmadutica" passessin a formar part del cos de redacció de la publicació 
col4egial "Circular Farmacéutica", junt amb un representant de la propia junta. 775 - 

Per aquesta circumstancia va ser possible la pubiicació d'un escrit a "Circular 
Farmacéutica" núm. 199 demanant la celebració d'una convenció de farmac&u- 
t i a  amb oficina de farmacia, i que desencadena els fets que hem esmentat. 

"El Monitor de fa Farmacia'' 
Vehicle de difusió entre els farmackutia de I'Estat espanyol del que succeia 

a Barcelona fou "El Monitor de la Farmacia" durant el període 196411965. Sota 
el títol "Noticias de Barcelona" s'ocupava un petit espai prou expressiu per man- 
tenir il.lusionadament la conflictivitat que es volia fer evident entre els far- 
mackutics no catalans. 

"Noticias Fmaeéuticas" 
Més important fou durant el període 196711971 la publicació quinzenal 

"Noticias Farmacéuticas", de Madrid, que recoUia noticies de tot l'Estat espan- 
yol, contraries o favorables a 1"'estatus farmackutic oficialista". No cal dir que les 
mes nombroses eren les cartes contraries al sistema imperant i que van fer que 
"Noticias Farmacéuticas" jugués un paper important en la d i s i 6  de les idees 
que es mantenien. Tanmateix, el que es va dir en aquesta publicació va ser més 
que sufinent per, d'haver existit algun moviment organitzat a la resta d'Espanya 
en contra de IM'estatus professional", poder fer una tasca important. 
Lamentablement, en cap col.legi espanyol hi existia una oposició com la de 
Barcelona. 

No 6s necessari dir que des del primer dia "Noticias Farmacéuticas" ja 
compta amb l'enemiga del "Consejo" i dels presidents dels col4egis que el sus- 



tentaven. Perb, el fet que no la silenciessin es va deure, ni més ni menys, a que 
aquesta publicació pertanyia a una empresa extra-professional i comptava amb 
certa protecció d'alguu gmp vinculat -no s'ba demostrat- amb persones no masa 
amigues del sistema. 

"ACOFAR" 
No podem deixar d'esmentar que en certs momeuts "ACOFAR", publicació 

de les cooperatives farmactutiques espanyoles, jugi un bon paper en la d i i i ó  
d'idees reformadores, malgrat les seves primeres reticencies enfront I'actuació 
dels farmac&utics barceionins, ignoraut, per exemple, qüestions com la del des- 
falc i I'origeu de la "Convención de Farmacéuticos con Oficina de Farmacia". 

"El Correo Catalán" 
Tamb6 aquest diari barceloni va jugar, ocasionalment, un paper important 

per informar a I'opinió pública catalana de la situació per la que passava la 
farmacia i del malestar dels farmac&utics. "El Correo Catalán" es va fer ressb de 
moltes qüestions que mereixien ser conegudes i ventilades en benefici de la 
farmacia davant de I'opinió pública. Durant uns anys es converti en el peribdic 
publicat a Catalunya més informat de les qüestions polítiques farmactutiques i 
sembla ser que produí molts mals de cap al "Consejo General". 

776 Tot el que hem esmentat ens permet asegurar que des del desembre de 1958 - 
m fins I'any 1971 I'activitat, clara i oberta, de I'oposició farmadutica barcelonina es 

mostra incansablement en dos fronts: ]'interior, en el qual es plantejava la Uuita 
col.legial, i I'exterior, mitjanqant les pnblicacions que tenia a I'abast per crear un 
clima de Uuita en contra de I'estructura del "Consejo General", exponent far- 
madutic del domini polític i econbmic mantingut sobre la farmacia. 

Coposició, perb, els anys 1970 ja estava quartejada. Solament actuava per 
individualitats sense obeir a un pla preconcebut. Aií i tot, I'any 1976 s'adopta- 
ren actituds que d'haver-hi persistit, tal vegada, a causa del canvi polític que sig- 
nifica la promulgació de la Constitució, d'haver-se mantingut articulada s'hauria 
pogut vencer al "Consejo General" o bé s'hauna iniciat un nou periode de Uuita 
en espera de temps millors i de noves generacions que no vingueren perque la 
seva manera de pensar ja era molt diierent de la que mobilitzh als grups de far- 
maceutics I'any 1959. 

Entre els anys 1972 i 1975 es troben a "El Correo Catalán" notícies relatives 
al món farmacbutic i, desprks d'nna certa decliuació, després de 1977, tomen a 
trobar-s'bi noticies d'aquest tipus, per anar perdent ja I'empenta que també 
havien perdut els membres de I'oposició. 

Altres puhücaaons 
En diverses ocasions i de manera esporadica també una altra premsa no pro- 

fessional es va fer ressi? dels fets i de la lluita que es portava a Barcelona, i ajudi 
a deixar testimoni que la rebel.li6, la petita rebel.li6 dels farmac&utics barcelo- 
nins, va ser la primera d'un col4egi professional, entre tots els col4egis profes- 
sionals de I'Estat espanyol, farmaceutics i no Earmactutics. 
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És evident que els resultats foren pobres després de  quasi 20 anys de Iiuita. 
Perb el testimoni d'una voluntat va ser guanyat a pols, tal vegada sense ser ente- 
sos per molts dels qui ho havien viscut i pels qui s'anaven afegint a I'exercici pro- 
fessional. 

"La Vanguardia", "Destino", "Interviu" -moltes vegades amb documentació 
incompleta i prematurament usada en benefici del sensacionalisme- "El Diano 
de Barcelona", tots a Catalunya, participaren també ocasionalment en la difusió 
d'aquest agitat penode de la vida farma&utica catalana. Perb, mica a mica ja 
anaren tractant qüestions d'ambit més general i menys dedicades a Barcelona. 
Sobretot, es comprovara com en el moment que en el país es produeix un canvi 
de govern com a resultat de les eleccions, donant el poder a un govern socialista, 
les qüestions farmackutiques aniran davallant i moltes vegades a la premsa es 
publicaran noticies donades, més o menys dissimuladament, per cercles prbxims 
al govern per tal de crear un ambient favorable a les transformacions d'ordre 
potitic que es voldran realitzar en el camp del medicament, al qual es continuara 
assenyalant com al principal causant de la manca de recursos econbmics de 
I'Asseguranqa Social. 

Aler "Tele-eXpressW. La represalia del "Consejo General" 
L'ús de la premsa política va afavonr la represalia, com a wntinuació es 777 

veura, contra els elements destacats des dels anys 195811960 en la Uuita contra el 
"Consejo General de Colegios de FarmacLuticos" i tot el que aquest sigxuiicava. 

El dia 20 de juny de 1970 el president del Col4egi de Farmackutics de 
Barcelona rebia un telegrama. Amb aquest telegrama comen@ la represalia més 
concreta i descarada del "Consejo" contra tota llibertat d'expressió dels far- 
mackutics sobre eis seus propis assumptes professionals. Els esmentats far- 
ma&utics (2) siinplement havien denunciat en una entrevista feta pel dian "Tete- 
express" el que ja tots coneixien: desmitificaven que la farmacia "tos atacada 
pels seus enemics", a% com que els propis farma&utics restaven mordassats 
amb gust perquk aixb afavona els seus interessos. En aquesta entrevista, en que 
es plantejaren algunes preguntes recoUides de I'opinió pública, es procurava rao- 
nar els falsos plantejaments donats a la farmacia espanyola, es considerava al 
medicament subjecte a les Iieis mercantils, el perjudici que pera la salut pública 
tenia I'actitud que alguns laboratons donaven al mercat del medicament i altres 
qüestions que avui han estat reiteradament i pública reconegudes pels qui han 
tractat senosament el tema del medicament i de la salut. 

El que més va molestar, perb, en aquesta ocasió al "Consejo" fou la refer8n- 
cia feta a un dictatorial i absolutista "Proyecto de reglamento de la Orgarhción 
Farmacéutica colegial" destinat a augmentar el seu control. Un dels articles 

2 - "Fue Cin.cp Gcncral c n  pcrmsni.nlc dc hB) acorddoidcnri a este llilrtrr Co.z#o convoqiie a los 
colrgiador Ram6n Jardi K i u  tldnci. Ram6n hlagnn)A y Mana Blanca Gonziler para el lunes dia 
22 al dbisio puc rc rnanihcrlcn robrc L. sn:culoTels.eX~resr dcl 16 dclcorncnlc S t o ~  SiKuc Oficio 
con ins<niceknes. Saludos, Ernesto Marm, Presidenle &mejo ~enerat" (vegeu anoex X%XV). 



d'aquest "Proyecto de reglamento" assenyalava com a "falta muy grave" qualse- 
vol manifestació, declaració, difusió de noticies, criteris o crítiques relacionades 
amb la problemitica general corporativa, sense la previa autorització del govem 
competent, etc. 

Dos dies desprbs d'baver rebut e1 telegrama, el 22 de juny, els quatre entre- 
vistats per "Tele-eXpressn eren sotmesos a una serie de preguntes, ordenades pel 
"Consejo" i davant un notan, per un petit tribunal semi-inquisitorial format per 
alguus membres de la junta de govem del col,legi i davant del qual desuaren 
individualment els declarants, entrant per una porta i sortint per una altra sense 
cap possible comunicació entre si (3). 

El "Consejo General" portava unes intencions molt concretes. El 25 de juny 
dirigia una carta a tots els presidents dels coi.legis dlEspanya, signada pel seu 
secretari (4), per tal que les juntes de govem prengnessin acords sobre la qües- 
tió, adjuntant copia de I'entrevista de "Tele-eXpress", Calia que els col4egis con- 
testessin al "Consejo" comunicant els acords presos (5). 

Per la seva banda, el 25 de juny, el president accidental del Col,legi de 
Barcelona dirigia al director de tele-express una carta acoUint-se al dret de repli- 
ca, acusant els entrevistats de ser "cuatro partidarios del barullo y la algarada, 
justo prestigio de ligereza, de criticar con aspereza el Reglamento y ser Esusan- 
tes de barullo, de deformar la verdad y de tirar piednis contra su tejado y centra 
tos &ares de Camacéuticos ..." etc .... i que es valien de la inexperiencia del 
periodista per portar "sus reucorcüios personales" fora de la seva representació 
coI.legia1, convertint-los en especulació irresponsable que a eUs matekos ridicu- 
Litzava (6). 

El director de "Tele-eXpressn es negi a publicar aquesta carta ja que el dret 
de rhplica que s'esgrimia ja bavia prescrit. S'oferia, pero, a publicar tot el que fos 
precís, sempre que s'hi eliminés tot el que pogués ser objecte de querella (7). 

Aquests fets creaven una nova situació que obligava al president del col.1egi 
a remetre al "Consejo" els resultats de I'interrogatori i la carta dirigida a "Tele- 
express" (8). El "Consejo", el 4 de juliol, enviava al president del Col.legi de 
Barcelona un nou text "eliminando los cnnceptns que pudiera considerar como 
ataques personales" perque, escrit amb I'encapcalament del col.legi i amb la sig- 
natura del sen president, fos enviat al diari per acabar I'incident "denigratorio" 

3 El , '~nr~lp~Jor"no lorrn dilveniirde la pics$ncia dslnotdn Mrndnu Valverde conni pil "thnselo 
<irncral Ouan r.5 prcguntb > 1.4 \ccri.tAna de la IJnta drl Col Irgi la q u ~ .  fela Ics funrion, dc 
secrethia del tribunal, qui hi hovia dins. no dona cap respasta. 

4 -  El presiden1 del Col,legi Oficial de Fannactulia de Badajoz arumh, temps després, que Pedro 
Caoilla. aleshores secreta" del "Conseio". era La "eoiinenris eris doi Consejo". 

5 - ~~uesÍ~roeedimen1 estava en franca &ntradiccib amb I'aclu&i6 seguida duran1 el desfalc de I'any 
1958, h i t  d'un acre delietiu escandalbs. 

6 - M.I.C,O.E. Cana del 25.6.1970. Núm.reg. sonida Secret. Junta 407 
7 - E1 director acceptava també per a eU mate* el qualilicatiu d'"irrepBsablen jaque eU m b 6  havia 

assislit a fcntrevisla. [vegeu annex m). 
8 - M.I.C,O.F..Carta del 1.7.1970, Núm.reg. sartidaSecret. Junta 411. 
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iniciat pels farmadutics entrevistats, afegint que, a efectes d'expedient, se'ls 
enviés cbpia de la caria (9). 

Complides ja les ordres dictades, el 4 de julio1 es donava compte al "Consejo" 
d'baver enviat la seva caria "sin ninguna corrección" (10). Perb, a la vista 
d'aqnesta, queda en evidkncia que tal vegada el que m& bavia molestat al 
"Consejo"eren les declaracionsque deien que el "Proyecío del Consejo General 
de Colegios Oficiales" era "de risa" (11). 

Segons el president del "Consejo", les critiques al "Proyecto de reglamento" 
significaven un menyspreu injunós que "no fue atenuado por Tele-express". El 
que va ser mks ppitoresc, perb, 6s que la mateixa caria deia que s'bavien rebut 
"centenares de telegramas de protesta en las oficinas del Consejo General con 
residencia en Madrid" (13). 

Coperació repressiva ambava al pnot mkim amb la grotesca campanya per- 
sonal del president del Col4egi de Farmadutics de Vizcaya pressionant als pre- 
sidents d'altres col4egis perqnk estudiessin la possible expulsió de la professió 
deis 4 entrevistats. La seva gestió, perb, no prospera (14). 

El 25 de juny de 1970, 50 farmackutics barcelonins dirigiren una carta al 
"Consejo General" protestant enkrgicament per les mesures de coacció i amena- 
ces contra els 4 farmackutics barcelonins (15). 

El 19 d'octubre de 1970 el "Consejo General" contestava al primer signant 779 
de fa carta manifestant-ti que el "Consejo" no tenia cap intent de coacció (16). - mv 
Querella crinhal conha nns altres h e s  famae2uties barceloains 

Un episodi que també resulta il.lustratiu és el següent: El 31 d'octubre de 
1972, 3 farmadutics barcelonins (17) eren demandats pel "Consejo General", 
demanant aquest 18 mitions de pessetes d'indemnització per sentir-se injuriat. 

Els tres demandats eren els f i a n t s  d'una carta dirigida als farmackutics bar- 
celonins que tractava de l'adjudicació, mitjanqant sorteig, d'uns pisos construits 
amb diners de "Previsión Sanitaria Nacional" a alguns directius del "Consejo 
General" (18). No va passar res. Els 3 demandants no desembutxacaren els 18 
milions i els pisos sortejats restaren per als afortunats. 

9 .  M.I.C.OE., Cana del 4.7.1970, Núm.reg. entrada Secret. Junta 298. (Vegeu annex XXXV). 
10 - M.LC.0.F. Cana del 14.7.1979, Núm.rcg. sonida Senet. Junta 466. (Vegeu anoex XXXV). 
11 - És ben cancgut que els qui es troben bC dins eh sistcmes totalitacis estan wmpletament renyils amb 

el sentir de I'humot ~ ~~ -~ ~ ~ 

12 - M 1 C O  F. Carta Jcl 14 7.1970, Numrcg. jonids Secrci. Jdota 6 5  
13 Aqurrt fe1 deuna rcanlonar alr prup,rtans dr "Tclc-eXprers"]a que fcia prcr5upauc qus aqucd 

di& vespeni bamloni era dets mes tlegits #Espanya!! 
14, Les wnstants excentricitats i les actituds de perdonandes d'aquest individu li valgiieren que en una 

entrevista que manlingue jwt amb altres famdut ics  amb Maoiiel Fraga, ateshores ministre, aquest 
Mllb ?entrevista en ree. ~~~ ~ ~.~~ 

15. M.L.C,O.E, Cana del 25.6.1970, Núm.reg. entr. 193390. 
16- M.I.C.O.E, Cana del M.10.1970. Núm.reg. entr Secret. Junn 595 - Aquesta ram tarda mes de 

3 mesas en ambar a desi( 
17. Antoni Barlabe, presiden1 nacional de I"'Agmpaci6n Sindical de Ofieinas de Garmacia" i un dels 

~"ncivals oromoton de ?Asamblea de Lloiet". Antonio Sanchez i Maria Blanra Gondlez 



"CIFSA" i pmjecte de regiament Un eschdnl a nivel1 de I'Estat espanynl 
El "Proyecto de reglamento de la Organización Farmacéiltica Nacional" que 

ja havia provocat prematurw represalies contra 4 wl.legiats barcelonins, unit a 
la creació de "CIFSA" -Centro de Informática Farmacéutica, S.A.- va motivar 
que els presidents dels Col.legis de Farmadutics de Múrcia, Alacant i Ciudad 
Real -gens sospitosos de manca d'adhesió al rigim- adoptessh actituds que por- 
tareu a episodis molt significatius. 

El "Consejo General", una de les missions del qual era signar els convenis amb 
1"'Instituto Nacional de Previsión" i controlar la facturacib de les receptes que els 
wl.1egiats provincials dispensaven als beneficiaris de la "Seguridad Social" -abans 
de les autonomies-, mantenia aquesta funció delegada als respectius col4egis pro- 
vincial~. És cert que si en determinats wl,legis s'hi donava alguna anomalia en la 
fachlració, les necessitats Unposades per aquesta i pel wntrol de les receptes por- 
taven arrossegant als col4egis, convertits en una monumeutal mhquina burochti- 
ca, desvirtuada totalment de la seva funció ja erosionada per si mateixa. 

Les exigincies de 1"'Instituto Nacional de Previsión" per tal de wntrolar la 
senositat de les facturacions o, si més no, la seva exactitud, obliga al "Consejo" 
a estudiar unes formes de control corporatiu de receptes per poder seguir justifi- 
cant fa seva existkncia. 

Ja i'any 1969 s'havia plantejat la possibilitat de la coustitució &una societat, 
que es denominana "Centro de Informática Farmacéutica, S.A.", ja que, sembla 
ser, els procediments emprats pels wt.legis no agradaven a 1"'Instituto Nacional 
de Previsión" (19). 

Molts farmadutics espanyols estaven contra el "Proyecto de reglamento de 
la OrgaR¿7ación Farmacéutica Colegial", malgrat que els presidents d'alguns 
col.legis no ho estiguessin, i s'havia donat la molesta circnmst2ncia per al 
"Consejo" que els presidents deis Col4egis de Múrcia, Alacant, Santander i 
Ciudad Real havieu defeusat I'oposició deis seus col.legiats enfront aquest orga- 
Rime, adoptant posicions molt dures. Aquesta duresa fou especialment corres- 
posta en el "Consejo" pels presidents dels col.legis de Navarra, Lleó, hava,  
Biscaia, Oviedo, Giona i Madrid. El president del col4egi de Guadalajara, 
Somalo, tot i que contran a I'actitud dels primeis, va ser menys dustic en les 
seves areumentacions. " 

La palestra organitzada pels presidents deis col.legis de Múrcia i Alacant ho 
fou a nivell nacional. Durant un flarg penode tots els farmadutics espanyols tin- 
gueren ocasió de rehre pintoresques i divertides cartes, amenitzades per les 
garrotades dialictiques que uns i altres s'engegaven sense cap mena de contem- 

- 
19 - C1,ES.A. esconstituia el 16 de gener de 1972. Registre Mercantil de la Prov. T.2640, f.19 u i 5s. núm. 

1976, see. 3', zona o&. 17624, Madrid. dGareia Morato, M. 
La societat estava constituida pels fannaceutin Pedro G6mez Agiiero, en nom de "COFARES 
-Cooperativa Fannscbutiea Espafiola- Franeism Ruiz Mortúter i Eusebio Ldpez Comes, en nom 
prapi. 
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plació. No és necessari dir que els farmadutics espanyols finanqaven les cartes 
del "Consejo". 

Tambk la premsa del país, des de febrer h s  a setembre de 1972, es va fer 
ressb de les actituds adoptades pel "Consejo" contra els tres presidents esmen- 
tats (20). 

Per tot akb, segons acord del ple del "Consejo General" del 10 d'abril de 
1972, els presidenis dels Cot.legis de Múrcia i Alacant foren destitulis amb inha- 
bilitacib de 12 anys per ocupar carrecs directius el primer i de 3 el segon (21). 

Aqnestes sancions, a les quals ambdós presidents presentaren recurs, foren 
substituides per la d'amonestació pel ministeri de Govemació, perb, per poste- 
rior recurs via wntenciós administrativa davant la sala 4a del Tribunal Snprem, 
el 18 de juny de 1973 s'absolia al presiden1 del col.¡egi de Múrcia i per senthcia 
del 19 de juny de 1976 al d'Alacant, per no ajustar-se a dret la sanció imposada 
pel "Consejo", que, un cop més, oferia la seva antentica imatge als farmackutiw 
i a l'opinió pública. 

Esmsa relacio amb la Comissió intercol.leg¡al 
La Comissió intercol4egial de caracter poiític i semiclandestina, fou I'brgan 

de relació entre col,legis professionals, l'objectiu de la qual era mantenir deter- 
minats contactes i lluitar perqut?, enfront els possibles canvis polítics, els wl.legis 
professionals no n'estiguessúi marginats. De fet, la seva existencia era wneguda 
perb no tenia el recolzament oficial dels col~tegis, alguns dels quals la veiea amb 
bons ulls. Els qui la mogueren al principi foren els col.legis d'arquitectes, apare- 
lladors, doctors i llicenciats i advocais. i'any 1973 entraren a formar-ne part els 
fannadutics, metges i practicants i, després de la mort del general Franco, s'aug- 
menta amb altres professionals. 

El Col.legi de Fannackutics de Barcelona, ocasionalment, recolza actituds 
promogudes per aquesta intercol4egial. Algun membre de la junta de govem 
firma els escrits d'oposició a la llei de col~legis professionals el 1973 i, si el desem- 
bre de 1974 la junta de govern denegava per acord la col~laboració al Ir Cicle de 
Conferencies sobre Llengua i Cultura Catalana, la junta s'adberia a un simpb- 
sium que el mes de maig de 1975 se celebra en el Col,legi d'Enginyers, adherint- 
se també a un congrés en defensa de la cultura catalana que tingué lloc en el 
Col,legi d'Advocats. 

Mitjanqant la intercol4egial, alguns farmadutics mantenien contactes amb 
I'Assemblea de Catalunya i donaven suport a polítics exiliats i de I'oposició al 
govern quan aquests donaven a coneker els seus programes i ideologia. 

20. Aquesis presidents faren acusats de no haver assistit a i'assemblea de presidenh del "Consejo" de! 
16de sener de 1972.de consentir la oresa d'acords "antirepiamentaris" oer lesseves iuotesde eovem - 
t~uni~,gcnrral,. senie sr idvintdcr pnmer~mcnl. 8 Jz noconiplir ' la ordrnddii por elConrcp" cn 
haser-se Jingrl pvrct i i~ i  i.xpr<sani la w a  upinió al> alircr col Id@< de larmactu1,a J'F\prn)a 

21 . Cal dir, 8 de lci 16 una impunancu exlrdurJinana, que el, prisidznu de XIUrcia i d'Al~cant ercn 
homes fidelissimr al generÜl Franco. El "Consejo", sembla ser, no agradava a ningú, 



Ja en un rkgirn dernocritic, en existir altres camins per fer política, els far- 
madutics que havien intervingut a la intercol.legia1 es retiraren ja que es pre- 
sentaren qüestions de competkncies d'interessos professionals entre aiguns dels 
seus membres, la qual cosa podia resultar pe judicial en crear tensions. 

Si mis no, cal dir que quan la qüestió de la intercol~legial es comen$aria a 
moure -els anys 70- les lluites mantingudes en el Col,legi de Farmackutics de 
Barcelona ja havien consumit molta energia en el transcurs de dotze anys. No hi 
ha dubte que per aquest motiu, en ocasions, s'ha ohlidat t'activitat del Co1,legi de 
Farmackuiics barceloní, especialmeut el paper jugat en temps del seu president 
Pere Vintró (22). 

Una justa també eooftictiva 
L'oposició al "Consejo General" i I'ambient polititzat de la farmacia harce- 

lonina ressorginen quan la junta presidida per Francesc BorreU guanyava les 
eleccions i prenia possessió del carrec el 24 de novembre de 1975, succeint a la 
junta presidida per Antoni Valls Julia. En el seu programa, Borre11 prometia 
ohnr el col.legi i democratitzar-lo, promeses que porta a teme, deseucadenant- 
se per aix6 a les assemblees una creixent oposició al "Consejo", portada sempre, 
perb, per I'antiga minona i aquesta vegada per alguns sobrevinguts que aviat 

782 desapareixenen. - 
El 12 de mar? de 1976, davant la perspectiva de dkficit del "Patronato 

Farmacéutico Nacional", es censura als seus dingents -que eren, exceptuant-ne 
el seu president, els mateixos directius del "Consejo General"- i es demana una 
exhaustiva informació, demanant-se al ministen de la Governació que fes una 
investigació de i'administració dels diners. Els resultats foren nuls, perb, a partir 
d'aquesta data, no ha d'estranyar-nos que les relacions amb el "Consejo" s'en- 
dunssin altra vegada i que quan els directius del "Patronato" es desplapren a 
Barcelona, amb la dissimulada intenció que es consideressin de nou per I'assem- 
blea els acords presos en i'autenor, aquests van baver d'empassar-se -akó sí, amb 
una impassibilitat digna d'admiració- la violencia verbal dels qui prengueren la 
paraula en aquesta reunió, a la qual s'hi rnanifesti el ciar cnten del que pensava 
la majoria de farmackutics. Els debats foren sobre descentralització, representa- 
tivitat col.legia1, necessitat de reunions famadutiques nacionals de penodicitat 
anual, Congrés de Cultura Catalana, "tamgo" farmadutic, reforma sanitaria, 
pressions de la "Segundad Social", professionalitat per davant a economia, etc. 
(23) temes, tots eUs, que els deunen resultar de difícil comprensió. Tot inútil. Els 
farma&utics barcelonins eren d'un a1tre planeta. 

El bloqueig de les quotes de manteniment del "Consejo General" 
Cobertura novament donada al col.legi de Barcelona per la junta de govern 

presidida per BoneU aglutini gent molt dispersa els pnmers 4 anys. Entre 

22 - Balcells, A,, El papel de los colegios Profesionales. "La Vanguardia", 284.1985: 276 i 277 
23 - "El Coneo CatalW, 27.3.1976. 
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aquests, pocs recordaven els fets de l'any 1958 i posteriors. Les inquietuds eren 
altres, especialment pel que feia a un desig de renovar la farmkcia, perb, ak í i  tot, 
se'n va poder treure profit l'any 1976 quan es va intentar donar una altra empen- 
ta forta al "Consejo", empenta que poc resultat va obtenir i que es pot conside- 
rar com 1'úítim acte dins de la ünia dels iniciats I'any 1958. 

A la vista de l'augment de les quotes per mantenir el "Consejo General", s'a- 
dopta a Barcelona i'acord de bloquejar-les, per la seva inutilitat, ineficacia i 
manca de representativitat, tot el que el feia un interlocutor no valid per a la 
defensa dels interessos de la salut pública i dels farmadutics (24). 

El col,legi de Barcelona tomava a i'enfrontameut amb el "Consejo" en Vas- 
semblea general extraordinaria del 29 de desembre de 1976, en la qual s'acorda- 
va retenir les quotes que els col.legiats barcelonins pagaven per mantenir-lo (25). 
Reglament en m&, Borre11 bauria d'baver anul*lat l'acord, totalment ilegal, ja que 
el col4egi esta obligat a pagar les quotes del "Consejo General". Perb, la junta de 
Barcelona, honestament, no volgue enfrontar-se a una decisió assamblearia i 
anul4ar-la en benefici del "Consejo". 

El 27 de geuer de 1977 se celebra una assemblea general extraordinaria, amb 
l'assistkncia de 1.500 col4egiats i amb representants dels col.legis de Sbria, 
Madrid, Múrcia, Saragossa, Balears, Tarragona, Lleida i Sevilla. És el rnoment 
que el "Consejo", incapaq d'obtenir de Martín Villa un acord favorable, úntine- 
ja i és qüestionat, sin6 en la seva estructura si en els seus drrecs directius. 

L'assemblea manifesta I'hostilitat dels col4egiats barcelonins vers el 
"Consejo General", aprovant-se la petició de dimissió #Ernesto Marco 
Cañiiares, el seu president. La proposta fou aprovada per majoria, amb dos abs- 
tencions i un vot en contra. Posteriorment, Marco va aconseguir una votació 
favorable de la majoria de presidents de wl.legis, perla qual cosa aconseguí con- 
tinuar en la presidencia del "Consejo". 

Ets mesos de juny, julio1 i agost s'intercanvien cartes entre el "Consejo" i el 
col4egi de Barcelona, indicant el primer que no procedia congelar les quotes ja 
que els regiaments havien de complir-se en tant no fossin substituYts per altres de 
renovats, que precisament estaven elaborant. El col4egi es ratificava, indicant 
que davant la manca de representativitat es negava a pagar, amb la qual cosa con- 
tinuava defensani la decisió assemblekria ja esmentada, que s'havia vist reforp- 
da després de l'assemblea del 28 de juny, durant la qual, a més de criticar dura- 
ment els termes i els procedimeuts seguits en la prbrroga del conveni amb la 

24 - L'acord d'aquest bloqueig de quotes, adoplat el 29 de desembre de 1976. va ser anul.iat pel 
"Consejo" per acord del pie del dia 16 de setembre de 1977. 

25 - L'assemblea s'havia celebra1 per aprovar el pressupost de 1Vl i en ella. a m& de retenir les quotes. 
s'establia un aiui als iubilats. desamoarats del "Patronato Famadutico Nanonal" ubica1 en el 
"Cun,ejo Ccncral ' Amb sqursu dcr~ri6, i prr pnmcra iegsda. rh col Irgialj harulonins dcuabcn 
de mdnieoir ~.conOm~camcni Izrtnictura ~ncan:pdi  JI repnmtr-los 
Iñ propoila. rralil,ads pi Ramon JarJi Gonrdlez. fou apioiada pcr 12 ioi, 3 íawr. 1 en conira t 3 



"Seguridad Social", es demanava dependfe directament de la Consellena de 
Sanitat de la Generalitat, tal com assenyalava el punt quart aprovat per I'assem- 
blea: "manifestem la inutüitat de les estmctures centraüstes i creiem que la solu- 
eió esta en el retorn a les institucions autonbrniques catalanes, coucreíament en 
la Consekria de S d t a t  de ia Generaüíat de Caídunya, d'scord amb els desigs 
del pobfe catala". 

El mes d'agost, el "Consejo" notificava que si el 15 de setembre encara no 
s'havien pagat les quotes, aquestes serien demanades judicialment. El punt 
segon de I'assemblea del 12 de setembre de 1977 tractava precisament el tema de 
la retenció de les quotes del "Consejo General" (26). Cassemblea es ratificava, 
si be obria les portes a la possibilitat de pagar donat el cas que el "Consejo" 
acceptés una representativitat proporcional al nombre de col.Iegiats, encara que 
fos interinament, de la mateixa manera que el Govern acceptava la Generaiitat 
provisional. 

El dia 15 se celebrava el ple del "Consejo General". El president de 
Barcelona, Borrell, no hi va anar per deiwar en major Uibertat els seus membres. 
En el punt sise de I'ordre del dia, informació de secretaria, s'estudiava I'escrit del 
col.legi de Barcelona, que adjuntava amplia infonnació sobre els acords adoptats 
en les seves assemblees. El col.legi sol.licitava que es pubíiquessin en ei butiietí 
del "Consejo" els acords presos en I'assemblea del 28 de juny, en la qual es dema- 
nava dependre de la Generalitat. La sol.1icitud fou desestimada, analitzant-se 
després el problema plantejat per la retenció de les quotes i la manera de resol- 
dre'l. 

En el pie, el president de Múrcia, Antoni Maeso, manifestava que el proble- 
ma estava relaciona! amb la política autonomica, per la qual cosa una mesura de 
fo rp  presa des de Madrid seria judicada pels col.legiats barcelonins com una 
imposició centralista contraria a la llibertat i als desigs autonbmics del poble 
catala. Maeso era partidari que se celebres a Barcelona una assemblea, a la qual 
hi assistissin membres del "Consejo" i presidents d'altres col.legis, per tal d'in- 
formar de la situació i dels acords que el "Consejo", reglament en mh, es veia 
obligat a prendre. El president del col4egi de Madrid, Gómez Agüero, opina que 
no s'havien de dirigú. als col~legiats i que, reglament en m&, s'bavia d'obtigar a la 
junta de Barcelona a que circulés pels camins establerts. 

El ple va prendre la decisió d'infonnar a I'assemblea, que s'havia de celebrar 
la tarda del mateix dia 15, perque es prengués I'acord de fixar una data per a la 
via judicial, escollint entre la denúncia immediata o I'espera de 10 dies. 

El dia 16, el "Consejo" es posava en contacte amb la junta i manifestava el 
seu desig de parlar amb el major nombre possible dels seus membres. La reunió 
es mantenia el dia 28 de setembre, a Madrid. El dia 27, perb, es rep a bltima hora, 
per correu, un ofici del ple comunicaut que en la seva sessió del dia havieu decla- 
rat nul I'acord de I'assemblea de Barcelona. La junta decideix traslladar-se a 

26 "El Correo Calalan". 15.9.1977, 
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Madrid. En aquesta reuhid el "Consejo" ressalta que existia un projecte de nous 
reglaments del "Consejo" i dels col4egis en els queja es contempla una repre- 
sentativitat proporcional al nombre de col.legiats, per la qual cosa Barcelona 
havia d'estar satisfeta i deposar la seva actitud intransigeut de no pagar les quo- 
tes. Es preveia que el nou reglament estana aprovat pel desembre i que men- 
trestant fora lbgic que els col.legis respectessin l'actual reglament en vigor. 

Amb l'awrd auul.1at pel "Consejo" segons la Uei de col4egis professionals, 
l'expedient passava a la sala conesponent de l'Audiencia Nacional. 

El desembre de 1977 es produia el desediay, del litigi. El dia 15 el president 
de Barcelona era citat a reconciliació promoguda pel "Consejo General" i, 
enfront I'amenaca judicial i les seves possibles conseqüencies penals, es pagaven 
les quotes un dia abans de la data de la citació (27). Aií quedaven anul.1ades les 
decisions assembleanes, s'evidenciaven les ambigüitats de la junta i la dificultat 
de democratitzar unes estructures com les coi4egials que manquen de tota capa- 
citat d'autonomia i d'autogestió i s6n simples delegacions de l'administració, 
absolutament reglamentades i controlades per l'aparell estatal. 

En I'assemblea celebrada el 21 de desembre, la junta comunicava als seus 
col.legiats aquella decisió presa i, enfront les critiques, preguntava als assistents 
si desitjaven considerar la possibititat de dimissió de la junta, la qual cosa fou 
rebutjada (28). - 785 

Ies Jomades Fannaciutiques 
m1v 

Un altre intent de moure I'iuteres per modificar I'estament farma&utic 
catala s'inicia a Barcelona, culminant en la celebració de les "les Jomades 
Farmac&utiques" a Tenassa els dies 7 i 8 d'octubre de 1978. Aquestes jornades 
no tingueren massa ressonancia. Les conduiren un reduit nombre de farmacku- 
t ia ,  i es tractaren temes com oficina de farmacia, organització dels professiouals, 
formació post-universitaria, farmacia hospitalaria, previsió social, actualització 
del llenguatge famaceutic, etc. 

L'escassa audiencia que tingueren aquestes Jomades sembla ser que fou a 
causa que alguns elements actius dels orgauitzadors -pos- ereu simpatitzants del 
P.S.C. i alguu militant era del P.S.U.C., que Espasa, comunista, era conseller de 
Sanitat, i en tercer lloc que la ideologia politica o no política, tenint en compte la 
importancia de la qüestió, va ser, segons farmackutics que s'hi haunen pogut inte- 
ressar, poc explícita. 

Aquest fet no ha d'estranyar-nos. Les inquietuds apuntaven cap a un intent 
acceptable de renovació de la farmacia, perb el regust de la ideologia dels dos o 

27 - En una assemblea, el presiden1 planteja l'amenap rebuda d'empresonament del wmptador de la 
junta, Jaume Calv6. Enfront d'aquesta amenaqa. I'autor de la proposta del bloqueig la retira per tal 
#evitar una víctima m& que un mhrlir. 
Cal di?, perb,que en I'assemblea d'aprova"6 de pressupostosde I'any 1976s'havia intenta1 que pros- 
peres el bloqueig, perb, veient venir el cop, uo membie de junta, Jom Duran, esbotd el pi~pbsil, 
propbsit que s'assoli I'any següent, amb La mateixa junta. 

28 - Vegeu: Esteve J., La farmacia española frente al cambio politico. (Barcelona, 1978) 1M pp.; 61-63. 
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tres farmaceutics simpatitzants o afiliats al P.S.U.C. i P.S.C. motiva, d'una banda, 
la separació de bastants farmaceutics del moment i, d'altra banda, es va tenir 
molt en compte que si bé elements joves actius també mogueren l'opinió, cap 
d'ells va moure un dit per intentar trencar definitivament els lligams del col,legi 
barceloni amb el "Consejo General". Ni ells, ni els del P.S.U.C., ni els del P.S.C., 
ni els neutres (29). 

Perla seva banda, els farma&utics addictes a Convergencia -en gran nombre- 
es mogueren per altres camins m& prbxims a la Generalitat, marginats volunta- 
nament del col.1egi. Ja s'havia eutrat en el canvi. Tot plegat ja era diierent. En el 
col.legi ja no es feia política reivindicativa de principis col~legials. Ja es notava 
Pinteres d'assolir llocs poiítics o prbxims als polítics per fer canviar de trajectdna 
la farmacia. L'element bbic, el criteri del professional, ja no era necessan tenir- 
lo en compte. La lluita ja era clarament politica. Una carrera d'obstacles 
wmenqava. Havia anibat I'hora, també en el petit món de la farmacia catalana, 
del canvi de camises. 

Cal dir que en aquest període no existiren farmaciutics amb la suficient 
empenta per wntinuar el que l'any 1958 bavien inicial uns altres farmaceutics 
(30). Jugaren el seu paper important els interessos particulars, el cansanci de 
molts que tenien un valor positiu, els anys transwrreguts, el consewadorisme, la 

786 por i eis interessos creats, quedant tot com un testimoni i res més. 
XXXIV Tan sois el paper jugat per Francesc Borrell, president de la junta durant el 

penode 29.10.1975112.1.1982 és comparable al que juga, pel seu taranna 
democritic, Pere Vintró, havent de tenir en compte, perb, els defectes i qualitats 
dels membres d'ambdues juntes de govern. 

La junta presidida per Borrell no troba el caliu que es mereixia. Tal vegada 
aquest caliu no es va assolir perque entre alguns membres d'aquesta junta no va 
existir -inexplicablemeut- una idea clara de com s'havia de portar la lluita a nivel1 
polític per intentar assolir els canvis professionals que pretenien. 

La intervenció i la influencia -poca- d'algnns membres de la wmissió de rela- 
cions públiques va ser quelcom de negatiu, la qual cosa va ser aprofitada pel wn- 
junt de fidels al "Consejo General". Risiblement, els "grans renovadors" i 
"supercieutífics" poc temps després se n'anaven a casa seva, uns per neurosi, 
altres per comoditat i altres a refregar-se amb els autors d"'e1 cambio". 

EP% 
Després de les Ies Jomades Farmaciutiques, I'estament farmaceutic catala 

apuntava una altra davaliada. Les últimes restes de I'oposició havien envellit, el 

- 
29 - La oanbocia dedicada al oue oodia ser una mad'dlcació dcls wl.leeis de famadutics calalans oer . . " 

i renor I'e,truilura Jel 'Conseja Gi.neraiV lan .al\ 1i11, uinl<w#nilddr pcr un b o l  poncnl. i m p r e ~  a 
pdn. i laseva lramcss 3b COI I C ~ I ~ , I >  r \  ~ l ~ d 3 .  lo" tpinoidda cncl 1ullctb que rcrollia iut<\ Ic, al l io 
conclusions de les Jomades. 
(vegeu: les Jornades Famadutiques. Conclusions. 8 pp. sif). 

30 - Jasep M. Pons, Jsume Fabrego i Ramon Jordi. 
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Certament, enfront d'aquests hi havia tot el "Consejo General" recolzat pels 
més de 40 col.legis de farmaceutics #Espanya. 

D'altra banda, les autontats civils, assabentades del que succeia, poc cas en 
feien. Tampoc, pero, apretaven massa fort les clavilles, tal vegada perque sabien 
que, malgrat el procés judicial seguit, no vindna una acció forta, ates les perso- 
nes que directament o indirecta estaven embolicades en I'afer i que, no sent far- 
maceutics, podien parar tots els cops impunement. 

En unes circnmst2ncies normals, I'afer del col4egi s'hauna esbnnat i ventilat, 
pero si no es pot afirmar que el "Consejo General" bi estava embolicat, si es pot 
afirmar que la indisciplina que comporta a Barcelona el fet de vofer saber qui 
eren els autors, instigadors o beneficiats del desfalc no podia ser admesa politi- 
cament pel "Consejo", la qual cosa aconseguf que els enfrontaments a Barcelona 
fossin constants, tant de paranla com per escnt, contra el que significava el 
"Consejo" wm a mostra del sistema polític. 

Pero encara cal di algunes coses m6s. 
Els farmaceutics barcelonins, igual que els altres ciutadans, estaven sotmesos 

al malestar general del país i també respiraven I'ambient de la dkcada dels anys 
seixanta, pero ets qui es mobiiitzaren senosament i intensa dins I'hmbit col4egial 
eren conscients que, dins de les seves possibiitats, quelcom s'bavia de fer. 

788 Cap d'ells tenia les espatlles protegides, cap d'ells tenia una família que en 
pogués respondre i protegir-los en cas d'emboiicar-se en algun deis moviments 
polítics democratics que existien i cap d'elis tenia aspiracions polítiques de cara 
a un futur, pero tenien com a idea comuna I'instint viu de sentir una repugnancia 
vital enfront la injusticia, I'arbitranetat i la violencia física i moral. 

Tots tenien encara molt clar el record de les pallisses dels elements del S.E.U. 
als estudiants, els cops de porra de la policia, dels concubinatges amb els nazis. 
De la guerra civil en tenien un record Ilunya, tot i que no havien oblidat que els 
uns i ets altres actuaren amb violencia i tenien les mans brutes de sang. 

Recordaven la repressió contra els universitaris que organitzaren la Ia 
Assemblea Lliure d'Estudiants, les sancions acadbmiques. Coneivien les ximple- 
nes de LluU de Galinsoga, i altres actituds que s'enfrontaven contra la dictadura 
i la comipció (32). Sabien deis moviments catbiics catalans, de la repressió con- 
tra el país, etc. pero cap dels iniciadors del moviment de 1958 estava aüiiat ni vin- 
culat a cap dels moviments existents, si mes no que nosaltres wneguem, tal vega- 
da perque s'estimaven massa la seva propia llibertat i encara creien en la utopia 
de I'home sincer i desinteressat. 

Visqueren, durant aquella decada tan interessant, les corrents obertes de 
Joan XXIII, no com a cap de I'Església sinó com a ser huma conscient dels valors 
dignes i inaiienables, submergits dins les quals podien seguir l'evolució dels 
homes i del pensament que s'obna pas (33). Sabien també que no podien tenir 

32 - Vegeu a títol d'equema aprofitablc: Ramlrer L., Nuestros pnmeias veinticioco años. (Mayeone, 
1964) 293 pp. 

33 - Vegeu a tito1 infomatiu: Diaz, E., Pensamiento español, 1939.1973. (Madrid, 1975) 324 pp. 
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cap ajuda, precisament pel seu aillament de totes aquestes conents que anaven 
erosionant la dictadura, perb tambk tenien molt clar que qualsevol aproximació 
o intent de canviar I'estmctura farma&utica dictatorial del "Consejo" mai es 
podna assolir des de dins, gran error en el que caigueren els qui tiraren endavant, 
amb la "protecció" del "Consejo", I'Assemblea de Lloret, malgrat estar alguns 
d'eiis en contacte amb moviments catalans antifranquistes (34). 

Per aquests motius, els qui podem considerar els "pun" del moviment -tam- 
poc estigueren Uiures d'erron- mai volgueren formar part de cap junta de govem 
mentre va existir el rkgim franquista, actitud que els proporciona les més cmes 
critiques, que prefenren, perb, a la de ser denominats "col~laboracionistes" d'un 
sistema injust, podnt i violent, inclús a nivel1 professional. 

També per aquests motius sempre es mirara amb suspiiAcia els qui S' enfila- 
ren en un escambeU de superiontat, d'tlite suprema professional, i que, malgrat 
no sentir-se addictes al sistema polític, mai donaren de sí el que podien donar 
com van fer-ho els qui, poguent donar menys, ho donaren amb I'inteut de tren- 
car la monotonia del fastic i per deixar un testimoni de rebel.li6 dins d'un col4egi 
regit per les normes que un desgraciat 18 de julio1 establiren a sang i a foc. 

Foren eis pocs iniciadors, i no altres, els qui tingueren el privilegi de recollir 
el sentiment generalitzat deis qui, dia a dia, seguint la linia dels seus pares, sua- 
ren amb Ilagrimes i sang la postguerra sense beneficis de cap mena, havien de tre- 789 
baUar moltes hores dianes per tal de tirar la famitia endavant, i pels qui cada fet XXXIV 
significava un sobresalt. Ens refenm a I'autentic país que, tambk ramificant-se 
dins la farmacia barcelonina, fou i continua sent "la farmacia del silenci". La 
farmacia deis qui treballen per pagar i per viure per seguir mantenint la muni6 
que sobre les seves espatlles en suporta, per cada home de bona voluutat, cin- 
quanta -tal vegada aquesta minsa proporció s'bo val?- mancats d'escrúpols, d'b 
tica i de vergonya. 

Perb ... direm que la histbria es repeteix i així veiem com el 12 de febrer de 
1985 en I'ambit farmac2utic es constituira el ConseU de Col.legis de Farma&utics 
de Catalunya (35). Perb, tambt cal dir que les arrels d'aquest ConseU no s'havien 
nodnt en un substrat democratic. Quins seran els resultats a llarg termini? 

Deixem-bo per a altres histonadors que vulguin acceptar el compromis d'es- 
tudiar I'últim quart del segle XX, quan davant la impassibilitat col,lectiva, els 

- 
34 - Gail, R., Recalada. HistMa dels anys einquanta (1948-1962). (Barcetona, 1984) 390 pp.; 40. 
35 - " R e u n i $ & p r e s n t e n $ d ~ b C o I ~ d e B m l o n q G ~ n a , ~ i d P i ~ o n a , r P R m s r o ~ ~ ~  

o o s e n ~ ó G e s t o m d e I ~ ~ C o ~ U ~ u n s e M u b q m a p m r p r o o l p r ~ e n a g u r s t a d e  
iqmdhsa(wnbnla~deCBLslnnpp~rsLs~vs~~6omenqsi~'scsu. 
"ELs companys que fonnem la Comisiió Costera som: Plosideat: Josep M C m  hin, Bamloos. 
Senotad Joao Grstsróa AguUÓ, G h n a  k o r e r .  PIR Se16 Peri, Tmgona. V& Pau Sabsté 
Muro, Weida 
"lb ppalesa I'emwi6 i jota le qud us comvoiquem aquesta oovp que representa, a m& del 
püment de la Uei de Cot.I@ Profffsionsls del Plulment de Catslvoya,fn eontinudóromssogon 
període, del que fou Cot.l@ de Fnrm&utia de CsMunya qoe e&¡ del W33 si 1939. 
(vegeu: Circutar Consell de Cot4egis Famiaeutia de Catalunya. Camissid Gestora. 13.2.1985). 
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col4egis han anat perdent prerrogatives, evolucionant cap a uns estranys orga- 
nismes que no són res més que la negació d'un esperit que davant les adminis- 
tracions justificava la seva existencia. 

La transferencia de la sanitat pel govern central a la comunitat autbnoma 
catalana es va trobar amb aquella manca d'esperit que tant van fer Iluir, amb més 
o menys encerts, amb mis o menys victbries, amb més o meuys derrotes, els apo- 
tecaris i farmaceutics des del segle XV fins molt després de finalitzada la guerra 
civil de 1936. L'aprovació de la "Ley de regulación de servicios de oficinas de far- 
macia" de l'any 1997 és prou explícita. Ni una sola vegada menciona els col4egis 
de farmaceutics. 1 és més. La forqa que havia tingut el "Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España", també degut a les transferen- 
cies a la Generalitat de Catalunya de la sanitat, queda fortament disminuida. 

La submissi6 a les administracions, les conveniincies polítiques, el confor- 
misme i ta por, dibuixen prou clar quin pot ser el futur dels col4egis de 
farma&utics. 
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Annex l 

Resumint de I'orip.ina1, les clhusules del pacte eren les següents: 
1 - Ferrer de i~av~laseva  apotecaria a T;ana amb tot I'utiliatge existent. 
2 - Tot el material seria ueritat uer dos aootecaris i dos fusters. escollits ver cadascun dels 

contractants. 
3 - Pere llana havia de pagar a Antoni Fener les dues terceres parts del valor estimat 

pels perits. 
4 -La primera part d'aquest import -100f- havia de ser pagat al comptat. La resta, una 

meitat durant tot el primer any i I'altra meitat durant el segon. 
5 - Tiana havia de nomenar un fiador. 
6 - Si Ferrer ho desitjava, tres dies després de transwrreguts els dos anys i mig podia 

recuperar I'apotecaria, pagant a llana 100 f al comptat i en el termini d'un any la resta del 
que, fins aleshores, hagub pagat llana. 

7 - Si Ferrer recuperava I'apotecaria no podia associarse amb ningú fins transcorreguts 
tres anys a partir del dia de la remperació. 

8 - Si Ferrer mona, els seus hereus podien fer el que volguessin amb I'apotecaria sense 
esperar els tres anys. 

9 - Si, recuperada per Ferrer I'apotecaria, s'hi haguessin fet millores, previ peritatge, 
Fener hauria de uaear a llana la meitat del seu cost dintre del mate& anv. . 

10 - Si Fener no volia recuperar I'apotecaria, llana havia de pagar-li, transwrreguts els 
dos anys i mig, i en el termini d'un any, la tercera part del valor de I'apotecaria més la meitat 
del valor de les millores realitzades. 

11 - Si durant els dos anys i mig que durava el contracte Tiana es casava, Ferrer estava -.%? 
obligat a dir-li si volia, o no, recuperar I'apotecaria. 

12 - Si Ferrer volia continuar, havia de complir tot el contractat, fins el teme dels dos 
anys i mig. 

13 -Si Ferrer no la votia continuar, la societat fimada per ambdós es donaria per acaba- 
da, wmplint llana tot I'acordat en el contracte. 

14 - Si Tiana no volia continuar I'apotecaria o no pogués ingressar en el Col.legi 
d'Apotecaris de Barcelona, després deis dos anys i mig contractats I'apotecaria es vendria i el 
benefici sena repartit a parts iguals. 

15 - Si I'apotecaria la continuava Ferrer, aquest havia de paxar a liana el wntractat, 
16 - En &S que morís llana, si Ferrer voiia recuperar fapotecaria havia de pagar als 

hereus de Tiana 100 f al comotat i la resta en dos anvs. 
17 - Si Ferrer no volia I'apotecaria, aquesta seria venuda i repartit el seu valor segons el 

contracte. 
18 -nana  estava obligat a residir a I'apotecaria com si fos la seva propia casa, utillant-la 

amb tot el necessari. 
19 - Els pagaments havien de fer-se del calak i del sou d'ambdbs, a par& iguals. 
20 - Els sous s'establien igual per ambdós i calculats per trimestres o com Ferrer i llana 

acordessin. 
21 - liana estava obligat a portar un quadern pera despeses, un receptari per anotar-hi 

totes les receptes i un llibre majorper anotar-hi tots els comptes. 
22 -Si llana volguds tenir un criat, aquest havia de córrer pel seu compte. 
23 - Si el treball de I'apotecaria no podia fer-se amb I'ajut d'aquest cnat, eis sous neces- 

saris anirien a d n e c  de Ferrer i de Tiana a parts iguals. . - 
24 . F~rrcr li llogata a Tlana una habiiacib, un peiit estud~ amb una finesira i una cuma 

iambt amb fincstra que donava al caner de "las filaleras", amb un Iloaucr de 7 f I mitia. a " 

pagar en dos semestres. 
25 - Si Ferrer volia, podia tapiar la porta i la finestra que donaven al pati de la casa, el 



portal pel qual s'entrava de la tenda al pati i la finestra de i'estudi. 
26 - Els diners serien auardats en una caixa amb dos claus. distintes i necesdries per 

obrir-la, i nom6s en tindrien una cadascun. 
27 - Dels diners d'asuesta caixa s'havien de oaear els materiais adauirits al comotat o a . " 

crkdit per a I'apotecaria, obligant-se liana a pagar-ne la meitat. 
28 -liana era aui havia de fer les diliekncies oer wbrar els wmotes 
29 - Els comptes pendents després de; dos a& i mig del wntralte, havien de ser donats 

a un procursdur. pa&t per Tiana i per Ferrcr les  perdu; per campter ine~u~erahles anirien 
a caner d'amhdós. alxi cum <Ir utillaigc,r., ircnrdts i rls materidls cumpurtos fe!, nidibe. 

30 - Tant els familian de Ferrer cim els de liana que no tinguessin cap sou podien obte- 
nir matuitament els medicaments. - 

31 -liana no podia comprar res per I'apotecaria seuse consentiment de Ferrer. 
32 - Capotecana havia de wntinuar amb el nom i wnnom de Ferrer. 
33 - Feker podia disposar dels criats de l'apotecaria-com si aquesta fos de la seva pro- 

pietat, podent romandre-hi tot el temps que volgués. 
34 - En cas de disdrdies entre Ferrer i Tiana, dos persones escoilides, una per cada part, 

haurien de determinar un acord. Si aixb no los possible, s'hauria d'escollir una tercera peno- 
na, decidint-se la qúestib per majoria. 

3 5 .  Hauicn d.existir &S c l a i  de la porta pcr entrar a casa de Frncr d I'ayuiecsna. una 
pcrque pogués entrar nana a ia ruina dc I'apolewria i I'altra perque Fener poeuis obnr I . . ~- . . . . 
lanar la pona que donava al Edner de "la, lilaleras" (El carrer dels Filaten sunlcn(2va en 
el carrer JF Id Bbria i acabava 1 la placa de 1'01i Ili nvicn moites dones dedicadss a ia wn- . ~ 

feccio de xdIXeS pcr pr.scdr. quc en cataii antis re'n dric~i "fila!," El wnsr va desapareixer 
791 - per la reforma urbana de la c~urai 1 va icnir alirt, nomi. Catilar. Vukrs dc Soler i Per6 

~oquer) .  
Van ser testimonis d'aquest cantracte Joan Vhyals, botiguer de robes, i Francesc Bonet, 

apotecari. 

"En lo primer Caplol es concordat que los honorables Consellem alegesquen la setma. 
na m de Ouasimodo tres orohomens co es 1 mercader ane sie haba en eoneixer droeues e 
altres eo~es-~ertan~ents al irt dels apotecaris, 1 fisic habi e suficient e 1 apotecafi e~s"~nquab. 
tres prohomens haien lo camch que segueix: 

"Primeramenl que los desns diis tres prohomens de tres en tres mesos hden carreeb de 
reeoneixer e e n c e m  si los exerons e altres madasimas e materials s k i  simoles eom comoos. 
toiqne sien en las cases dek speciem son bons per metreis en las diles &nes e si nobu,  
aquelles dolentes los diis pmhomens hmen camch de present de fer lanpu aqueUes en Uoeh 
on no puxa servir sois certa pena imposada al especier qui lals msterials tindrá. 

"Lo lerc e cuari caoitols donais oer los diis suaeiers está be. habüitant aue los awtesa. 
ris peguen metre botiga encara q. sin stm~eraltésemperó sia eraminat en Barcelona e h a 8  
pra&& per X snys de que conesels auteuticament 

"En lo quint capitol fa adobar que las medicinas wntingudas en la di1 capital nos p. 
puguen mar ni veodre tro atsot sien &en1 e de fet regonegmdes per los diis tres proho- 
mens qui aqueeUs bayen visí reconegudes e provades sois dita pena a aquelt qui les vendrá. 

"Lo VI capitol seguons parer de tots no sia be sns fa be a veura 
"Lo MI capitol sta he empero que allá hon diu priois posen los tres pmhomens 
"Lo MU no sia admés com sin enclós en lo W. 
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"ltem aue los a~oterafls haven a denunciar tots los materials aue <ineuen en easa mil. . 
gensant ais dib tres irohomeos sois pena de 50 Uiuras Bare. 

"Oue n i n m  aootemi faent medisinss no ens usar de 060 de cerer ni aitre ani us de - q .  " 
o6ci de cerer no gos usar de spotewis enmedicines y sots la dila pena 

"Que tot apoterari iaent medicinas haye de esser examina1 per los dii tres prohomens 
presenb los honorables ConseUeis e o w a  que haya sial praitiraot X anys en Barcelona 

"Que ningun especier usant de medicina nogos fer alguna medicina si done la recepte no 
hi es dada en pla". 

Amex üi 

La orimitiva caoella orieen del Convent de les dones ~enedides oot situar-se. seaons - . - 
Vallesd, en I'antiquissim carrer barceloni de Borradonh. carrer que successivament va rebre 
els noms de les Ermites. de la Murtra. de les Penedides o Arreoentides i. finalment. des del 
1365, de les Magdalenes. 

El m e r  de les Magdalenes anava des del carrer de Ripoll fins a la Riera de Sant Joan, 
formant angle recte. Amb la reforma, el primer tros de caner s'allarg2 en linia recta fins el 
caner Comtal. 

Aquesta primera capella estava en un hon proper a I'antic Torrent de Merdanpr, wne- 
gut també wm a Riera de Sant Joan. Aquest Tomnt de Merdancar era el torrent pel qual 
baixaven les aigües de les velnes muntanyes, lloc que, més tard, a Gracia, es denomina 795 
Tonent de I'Olla o de Llepa-Olles. En pnncipi seguia en linia recta cap el mar per passar pel 
lloc wnegut com a Tonent de Jonqueres i la Riera de Sant Joan, carrer de I'Oli i de Mirallen. 
Desviat el tonent, fou conduit pels actuals carrers de Boquer i Assahonadors per desembo- 
car en el de Rec Comtal. 

A comencament del sede XIII, el torrent de Merdancar es conveni en claveguera des de 
la Riera de Sant Joan fins a la plap de la Llana, claveguera que despres continua fins el carrer 
de Boquer, cap a la capella de Marcús, fins el caner Montcada que conduia al Born. 

Segons Carreras Candi, el Consell de Cent fomenta aquesta institució contnbuint I'any 
1365 a I'erecció d'un wnvent que, acabat el 1372, era sotmb a les regles agustinianes. M& 
tard s'uninen a aouest wnvent altres monees de Terrassa. del lloc de Puie-Banal. El Pare 
~ a n t  confinnava ei1535 tot el realitzat. seg& cita el mate; autor, I'esg16si<petita i ambvol. 
les oeivals. no es distineia vas oer la seva bellesa. - " .  . 

Decprfs de In ~icularitzanó. quan e1 gotrrn t,psn)ol rcstsbli rcl.mon> amb la Santa Scu 
Aoostbl~ca I oer la Ilei del 3 d abnl de 1845 retorna bcn, dI clero. el 1846 les Maedalenes s'h~ 
rektal.laren'junt amb altres monges d'altres ordres. El mes de maig de 1867;nauguraven 
una nova casa entre les carreteres de Sama i de Sants. 

Els fets polítics de setembre de 1868 canviaren la mrrent en produir-se noves penecu- 
cions religioses. El mes d'octubre, la Junta Revolueion&ria junt amb la Diputació Provincial 
wnveniren el wnvent en caserna dels "volunlaris de la UiberIat", populannent wneguts w m  
a "ripaios de Tmgnna", nom del wronel que els manava. 

Aquest wnvent va tenir poc increment i el 1877 passava a instalar-se en un nou edifici, 
Mallorca xamfrh Muntaner. 



"Molt magniñcbs e de gran pmdeusia senyors los consols e administradols della'prt de 
anotheearia de la usent untat e colleei de aouella wnsiderans aue en lo examen fshedor dels e .  

qui cuscun dia venen subir aquel1 son ordenats duaa cosns que alparer liii porte nociment e 
perjudia a per consaguet denen essen abiütades e en müfor comutades la pmera es que tots 
los jovens qui veni volen al dit examen pus han praticat w i t  anys amb apoteians part en 
~a ie l ona  e part lora de aquella se p o d i  al dit examen, l'altre que dela dits ni i t  
anys p w h  estai [ora la dita riutat per iü anys Im m& dues coses ocotarment es visi denre 
esser altnunent ordenades per quaot de algun temps en86 se ha iet grao abus per causa de 
aaueUs tant per la edal auant encara per la no deeuda e com~ii ia  radica en la dila nrt e a i a  
Late% que moltitnt & porta con&ió en tant &e par ae&sari & dits Consols e CoUegi lo 
nombre dela que per avant s'bauran de examinar deure esser restret a dos císquni any e no 
mes no comprenent en lo dit nombre tan& B i s  d'apoteians quaus ne concorrem e m mateix 
perque los das jovens qui prndican dita art tenen facultad de practicar aquella iom dutst per 
temps de tres anys dela dits vnit e pmsegumt la practica fora de assi se han desviat de la nos- 
tra ; spir aqaella ia quai & e d i k m  de aques%a i en lo temps que deuen esser mes 
pmvecles se hixen de assi e van lora perdent lo que han adquirit en tant que les dites coses 
Porten nls di6 jovens e a la ciutat o hnbitants de ague~a pe rj;dicí e damp&tge per so los dits 
Coosols e mtegi a vostres maenificench serveren1 suplicar los plasih ordinar aue d'aqui en 
endevant lo nombre dTella qds'baurtí de present al di¡ e-eniia stret que no pugua-exer- 
eir de dos e aqueiis hagen al menys de te& Wit y dos anys advemt aqueik amb mUsment e 
hagen haber praCacat dins la present autat ab apoteca& un o molts almenys per temps de 

796 vuit anys ultra los nials dos tants Tuls d'apoted de aquesta autat cums no oceorrem - 
puguen subir a dii examen e pmveir que los qm's voldrán presentar ultra lo dit nombre acep 
la1 m is  de apoteearb ni los consols ni altres de dit collegi qoi are son ni per avant en contra- 
ri de dites coses ne hagen algun poder ans ne sien priva6 e inhibits sots pena gran hposa- 
dora e que servar aso se strenguen los consols e altres tots del d l  collegi ab j i i iment" 

"La magnificencia y gran providencia de vosaltres monseóoa de couseUers de la insipa 
Cnttat de Barcelona recorreut lo coUegi d'apoteraris de la d h  Ciutat y coU@ats de aqueik 
amb gran clamor exposen que con en lo pwat per beneúci, honor ) repulacio de la dits ciu- 
1x1 y vobhts en aquella !del dit coUegi y coUegia6 los fuh amb dimes ) rrhonables motius - .  
ycn&s una ordinieió cintinent en eie& que-algu o a l p  no es poguessen presentar per 
subir lo examen de la dila nrt sense que primer no nguessin stat amb apo ted  o apoteca& 
de ditn ciutat menjrwt Ihu pa e p&&nt la dila &i pl menys per vk t  anys continuos lo 
mal temps encara per los dodes es aeut e mimt per seás amt SW nls eran~ m o b  y pro- - - 
fundes secrets de l idi ta ai. Empero Pnoticia lur.es predngut que les saneses vatres~aken 
sospes Indita ordinació aefecte que un anelés aui no ha practicat quatres anvs o por mes pnxe 
esser emminat a la q d  swgPe&ó ha don& mitin una V ~ U  afirmaflt que to& l o ~ ~ ~ o t e c &  de 
la dita antat eren contents que lo dit jove se examinfw lo que ea pprlant ab aquella honor e 
reverencia ques perlany de vostres magnificencies contra lota venial ne algun fonc tan1 indi5 
cret s i  don* no empes de una sege voluntad e vasi6 ane donas foch que una ordioació taot 
muta e rnhoaada e &n ual y p m 6 ~ ~  a ia casa publica i o n  es b ordinko sobre ditn tos sos- 
pesa bonlwnament denteada ~rineipalment wr hun home tant iove esens cárrecbs Y noto- 
kament d i l  tot ignorani :a & nrt eserrets de aqueUa e con al diti apotecsris Wiguis be lo 
que no fa ans los mes en nombre y encara gran pnrt dels pus reputats del dit cotlegi y contra- 
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dien bi ho mal dien tocan a y perianya a les magnificencies vostres moderar no y no perme- 
tre que en vostre temps se rompessen, sospenessen ho alguuament derogassen ordinacions 
~ ~ ~ ~ t ~ w n t e s ,  justcs c Mhoniidcs retes pcr v&res antichs pisal$ ) apmiadis pcr Im seguenls 
com la pupilla dcl uil confirmadcs a honor de la dila ciutat i collcgi i a be del publich cum de 
sin@& regidors de comú se periany per lo dit coUegi i co~egiak humümen; demanen pla. 
sia a les savieses vostres la dila suspensió lela sens causa rahonable amb motius dnvaats do 
veritat per tan1 ab tota reverencia kvocar ajustar consel si mester sera i redui a la kta  o&- 
nació a tota integritat com es cosajuste en vostres providenciss condessents e en dtre mane- 
ra seria forsst recorrer e remeys oporiuns per que lo dit collegi no prengue tant gran dany, o 
interesser." 

Annex VI 

"SíA NOTORI, COM CONVOCATS los Hon6rs Consuls, y altres Collegiats avall 
nomedts tots del Honorable Collegi de Apotecaris de la present Ciutat en lascasas de la pm- 
pria habitacib de Pere Col1 Consal primr del mateix CoUegi sihadas en lo C m r  dels 
Escadellers de esta Ciutat ab acisteneia de Joseph Ferr&r Aiguasü de la Real Audiencia del 
present Principal, en la qual Convocacio entrevingneren los seguents. 

Consuts: Pere Coll 
Franco Morer 

Votpots de Privüegi de ia Bolsa de Velis 
797 - 

Jaume Morer ....................... Joseph Rabassa 

Votants adjunts de esta Bolsa 
Ramon %ch.. ..................... dosepb Ferrer 

Votaots de Privilegi de la Bolsa de Jovens 
Joan AmetUer ....................... Joseph Raier 

Votants adjunts de esta Bolsa 
Joseph lgnasi Femera.. ............... Josepb Ignasi MoUar 

Redrewdor Sindieh 
Franco. Pau, y Claret Mariano Rodrignez 

Clavari 
Dr. Joseph Mollar Joan liaveria 

"Las quals Congregats inseguiot en asso las ordimacions del mate* Collegi, y lo lhenor 
dels Rls. Privilegis 8 el1 concedit; per quant Caetano Mamgat y Miret Pradicant de 
Avotecari 611 leeitia Y natural de Joseoh Marroeat Y Damii Adromer de la Vila de 
V h a n c a  del Pa;iad&s Éisbat de Barña y 'de ~ e r i m k s  ~arrugat ,  y ~ i g t  coojuges: es estat 
oresentat oer Franco. Sala Avotecari Colleeiat de di¡ Colleei nls mateixos Consuls. Y CON& ." k eíieite de pujar al ~xameode  la Ari de Apoteca" en lomodo acostuman examinarse l& 
demes, que volen agregarse al Collegi, y haja satislet B tot lo que disposan los expressats pri- 
vilegis y Ordenansas de aqaell axi en orde al temps de sa Praitica, Prova de Uinatge, sa fuia- 
sio Vida, y Costurns, com al demes que hnn de cumplir los que desitjan examinarse en la rele- 
rida Ait Y respecte que lo sobrenomenat Caetano Marrngal, y Miret es estat exanúnat per lo 
examhadors de estahit, y demes Collegiats baix Srmats, y per est efecte elegits per los rete. 
nts Consuls, y en presencia de esta en lo modo acoslnmhl, y en los atsts Reals Priñegis, y 
Ordeuansas descrit, Y h i t  dit examen hav&nt prestit los mencionats examinadors en ma del 
referit Franco. Mokr Consul segon lo jurament de donir son Vot sens passio ni malicia, y 



havent axi mateix los referits eaamioadors determinst associame pera votar ab ells un dels 
dos Consds, dels que per sort ba qnedat exlret lo dit Franco. ~o re r ;  Lo qual sortejat ha 
tnolbe orestat dlt Innuobnt en ma del erroressal son Comoanil Votant ner escrutini di& nou . .. 
Vofals han aprobat al nomenat Caetano Man!~gat, f Miret per beuemerib Y molt condime 
sens d i p a & a  de Vot a@n y per c~nseguiu~~e;hab¡I idoneo, y Dode én la expresida 
Art de A~otecati. Y Der so usht de la tanutat al8 nomemis Consuls. vnersonas eleeidas con- 
ferida abios incinuais Real Privüepjs, y Ordenanm de sa libera voli&t C m ,  Glegeixen 
al expressat Caetano Marrogat, y Miret en Apoteenii CoUegist de esta Ciutat Concediotl Ili- 
cencia de obrk, y tenir Botiga, o Operatori de Apoterari publiment dins esta Ciutat, y en 
quelsevok Llochs, y Dishide de eUa, y son Corregimeni. De compondrer qunlsevok 
Medifinav, y de gosar, y usar de la prerrogativas que los Apoteearis Collegiats de esta Ciutat 
agregats 8 dit CoUed poden ter gaudir, $u&. Y lo sobre referit Caetano Marroeal fMiret en 
vikui del ~ u m e n ~ ~ ~ e  presta en ma, i c o ~ e g i  de Apotffnris presknts, f &  sos &&ssbrs; no 
sols oue observara los Reals Privileeis Concessions estatuls Ordenaosss Consuetnts Y reso- - ." 
lucioils del mensionat CoUeb, conforme axi ho le Promes 6 aqueUs ab altre ade rebut en 
poder dcl Notwi ~ i a i k c r i l  .l% Vint deb corren<\ Mes, j:an),u&tambe tat lndemes,que ah 
lo r ib t  arte oueda esti~ulat. i lo que ab eU dit cletano Martu~at se ubli& Per cum~limeol . .. . - " 
del que ne obliga tots sos bens mobles, 8 immobles preseuts, y veniders drets, y accions. 
Renuociant a qualsevol Uey, y &el que favorido pogues, y ala que prohibeix la renuncia gene- 
ral sens precehii i3 subseguirse la especial. Y lo nomenit Franco. Sala Promet. v se obliga & " 
lu mateix que en lo sobre cita1 arte perra pan rcta ronlengut. En testirnoni del que firmun 
estaeseriptura.de la qual se ha de huver raho en lo Oñici de hipolecas de estu Ciutat dins sü 

798 dias proxims que allraml. nu faru laé per los eRecle> erplicits en la Real Pragmatim Saurio) 
en Barcelona ni5 Vint do5 di%< del Mes de Febdr del anj del Nai\cment drl SI. de mil se1 
cenü retanta y sineb: essent presenb per testimonis Miiuel Coll, y Alemany Pradimt de 
Apolecari, ) Joseph Franco. .Va\ v Vidal L'scri$enl en B h a  habitanis. 

Pedro Coll Coud  =Franco. ~Vurur conrul= Ramon Troeh v Foeueres. Jaime Modr = , - 
Josef Ferrera = Dr. Joseph MoUPl= Ioseph Rabam = Joan AmeUer = Jph. Rafer y Buhigas 
= Joseph Igoaii Feirera = Joseph Ignasi Mollar, y Sala =Franco. Pau, y Ciaret = M h o  
Rodriguez = Joan Traveiia = Fmco. Sala = Cayetano Mamgat y Mi~et.". 

Vegeu: A.RP.B., Not. Joseph Vilamala i Cassani. Man.1775 (111; f.131 

Annex W 

"EN L A  CiüTAT DE BARCELONA als vint, y quatre dias del Mes de Marsdel anydel 
Naxemint del Seüur de mil ,et cene ~lanl i i ,  y sin&, Pere Coll. Franco. Modr coniuk 
aituils del Colleei de Aoolhecani de e5ta Ciukt, v Franco. Sala CoUeeiat de auueU, wr indis. 
posKiO del ~or."~osiph Mollsr Clavari del m&ix CoUegi, ab int&enciode 2 Joskph 
Vimala. v Casmv Notari oublich de Numero de Barcelona v Escrivi del Nezocis del reoe- . . . . - 
tit Collee, avail esni$ insemiut la Cousuet&t per dit Colled fins va- obsewade acera la 
Visita d& Praitidnts lo ~iothecati, que se e~contrrnt mentjant, bevknt, dormint, y fent 
continua residencia en las Casa de sos Mestres, praetirado en la Botigas dek Apotheauis 
CoUepiats de esta Ciutat, y pera habilitar los Pesos de ditas Botigas de CoUegili(s, y de las 
Vi& de es& Han mas& dita Vsüa uer lo anv ntit set eents seimita. v ouatre. ah la aual .. . . 
han encontt los Praclidnts seguentf 

En la Botiga de Franco Sala 
No se ha encontrat Pradirant a l g ~ .  
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En la Botiga de F m m .  Pau, y Claret 
F m o .  Abit han continuit 
Joseph Compta, y Bonklls 

En la Botiga de Jodph Ferrera 
J o h  Carreras natural de la Vila de Olesa de Montsenst, ñü Lepjtim y natural de Joskph 

Carreras Apotehari de dita Vüa, y de Josepha Carreras, y Monlankr Conjuges defunts, 
comensi a pradidr en esta Botigaals vuJt de Noembre de dit any mü set cents setanta, y qua- 
tre. 

En la Botiga de Join Gorgui 
Franco. Soler y Tort ha continuit 
Anton Cenera 
Ratnon Gorgui 

} han continuat 

En la Botiga de Pere Fausto Tagkll 
Joaauim Pons. ha continuY 
'lomis Gallissi natural del Llorh de Muntbrio, Cmp,  ) ArcbibClbAt de 'Turragona, fiII 

Iruitim. v natural de h l e l  Gallissa Aoolhecari del mateix Llorh v de Grrtmdib Gallissi<. v v 

Manth conjuges vivintq comensi It practidr en esta botiga als dissht de Abril del referit any 
mil set cents setsnta, y quatre. 

En la Botiga de Pere Fina 
Fernando Fina, y Rehch  
Narcis Pi i han mntindt 
Fmco. Bonis 

En la de Joseph Rafer 
J o b  CarbonkU natural del Wwh de S e d  Arquebisbat de 'hrmgona, FiU LegitUo, y 

natural de Jodph Carbonell Pagb del predi1 Lloch, y de Ceciüa Carltonell, y,Potiu Conjnges 
defunta;comensi a practicar en esta Botiga als den de Nuembrededit anymrlset cents setan- 
ta y quatre, havknt pradidt en la de John %vena desde tretse de Agost del mateix any, ibis 
lo citat di den de noembre. 

En la Botiga de Jaume CarltonkU 
Franm. Rovira 
loseph Bausüi 1 han continuat 
Edualt Miralpeix, y Gnanthr 

En la Botiga del Unt. Dor. Leopoldo Pedreii Pbre. 
Manuel Saüs Fill de Pere Salis Apotheacri de la Vila de Eslem de Aneu Bisbht de 

Uigell, y de Rosa Salis, y Gansiach ~ o n j u ~ e s  diíunta, comen& a practidr en esta Botiga al5 
diwvt de Desembre del expressit anvmil set cents setanta Y auatre. 

ioin Pau Escudkr natiral de la k l a  de Monistrirl de ~ o ~ t ~ t d t ,  Fill tegitim, y nahirll 
de Pau Escuder A p o t h e d  de la matexa Vla, y de Maria Antonia Escuder, y Cujker conju- 
ges, vivints, comensi A practidr en esta Botiga als vint, y vuj3 de Jenkr del wr&nt any mil 
set cene setanta y sine 

En la botiga de Joskph F e d r  
Bonaventura Pral Natsril de la Vila de Banyolas, Bisbit de Gerona, Fill legitim, y 

natuiat de Jeroni Pral Apothecari de dila Vila y de Catbadna Pral Conjuges vivints, 
come& a practiciu en esta Botiga ab  onse de Noembre del citat any mil set eents setanla, y 
quatre. 

En la Botiga de Pau Antbn Bertrk, y Cnsto 
Vicens Bertrb ha contiuuit. 
Vicens MUet natural del Lloch de S1 Marti Samea Bisbit de Barcelona, FiU legitim, y 



natural de Rnm&n M i  Apothecari de dit Lloch, y de Margarida &i, y FisoneU 
Conjuges, comensii a praiti& en esia Botiga el primer de Abril del sobredit any mü set cene 
setanta, y qaatie. 

Magi Lluch natuial del Lloeh de Cabauabona Bisbat de Urgell, FüI legitfm, y natural de 
Vifens Lluch Pagk del predit Lloch y de Mada Lluch, y Cuguruils Viuda de aqueU nvint, 
comensB a pwi ic i r  en esta Botiga al primer de Juliol del matek auy mü set cents seianta, y 
quatre. 

En la Botiga de Jnseph Rahassa 
Joseph C& ha conlinual 
Franc Cavaüeria naturat de la Vi de RipoU, fül legitúo y natural de Franch. Cavalleria 

Boliguir de la referida Vüa, y de M d a  Angela Cavalieria y Jordana conjnges viviots, 
comen& a praciicir en esta Botiga al primer de Jankr del corGnt any mil set cents setanta, y 
sinch. 

Franch. Mongol naturiif de la vüa de Hostarich Bisbat de Gerona FiU legitim, y natudl 
de Esteve Mongol treballador de dita Vüa, y de Franca Mongol y Rius Conjuges vivints 
come& a practi& en esta Botiga ais deu de Febrkr del cordnt auy mil set cents setauta, y 
sinch. 

En la Botiga de Franco. Ganiga 
Feüu R m  ha cnnlinUat. 

En la Botiga de lo& Ametller 
l a m e  Belvey, y Sans ha continuht. 
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En la Botiga de Ipasi Franco. Ametller 

- Joskph Roquir ha continu3it. 
Franco. S& N a t d i  de la Vüa de Guissona Bisbat de UrekU. Fa l d t h  v nahual de e .  - .  

Jaume Sam Manedlde dila Wa, y de Gerodma Sani, y Cabana Conjuges vivio@, come& 
a practi& en esta Botiga als disset de Ocíubre del predi( any mil set cents seianta, y quatre. 

En la Botiga de Ramon Troch 
b c o .  Morello ha continu&t. 
Joan Baplkta BN natural del Lloch del Ginestar Bisbat deTortosa, FLU legitim, y natural 

de Jacintho Bru Apothecari de dit Lloch, y de BN, y Sabatkr viuda de aquel1 viet,comensi 
a pra&& en esta Botiga al primer de Mars del codnt  any mil set cents setanta, y smch. 

En la Botiga del Dor. Joseph Mollar 
Franco. Ponres ha continuat. 
hraoco. Kevenlo, NatuMl del Llorh dc Moll6l Risbat de Barcelona, Fill legitim,) natural 

de Anlon Rerontos Apulhruin de dit l loih, , de Cmctana Kc%cntk v Rendn conjuem 
difunta, comen& a pra&& en esta Botiga n ls  hnt, y set Noembre del iobredit any &&t 
cents setanta y quatre. 

En la Botiga de M a h o  Rodrigues 
JoSeph Pons 
Llois Rudriguez 

} han continuht 

En la botiea de J o h  Sabatkr 
Rnkl ~ a i d r i  n~ tu r i l  dela Vilm de Caklla tlbbbt dc Geiuna FiU lrgilim y natuMI del 

Mae. I>ur. en Medicina GMU \landri hahitht en dita Vila \ de Antooia Muidri ruoiure, 
vivi&s, comensii B practi& en esta Botiga als Yint, y sis de octubre de dit auf mil setr& 
seiania, v analre. 

l.l& Ssgsrm naluril de la Vila de Mirabel Birbet de Tonosa, Fül lqitim ) natural de 
Uui, Saem Paei's de dila Vila. v dc Cvndia \liraid. Y C m  Coniuee, defunis. comeoqa a 
pracíid;en esta~otiga als sis de~oembre d e ~ a t e h & ~  mil set && setanta, y quahe. 



Ramon Jonii i Gonzólez 

En la Botiga de Iaume Modr 
Joseph Sambola, y Jansana 
Bernat Generes, y Sanahuja 

En la Botiga de JOM %vena 
Isidro Domingo naturhl de la vüa de Vilarodona Bisbit de Batcelona, Füf legitim, y 

natural de Llor&ns Domingo, ciruigia. de la matexa Vüa y de M d a  Anna Domingo, y 
Guardia Conjuges vivints, comensh a practiwr en esta Botiga als dotse de Noembre del rek- 
rit any mil set cents setanta y quatre. 

En la Botiga de Amengol Casals 
Pete Busratells, ha contindt. 

En la Botiga de Franco. Horta 
Frpnco. Oms, ha continuit 

En la Botiea de Pere CoU 
Migil Alemany 
Franco. Hort&t, y Monte 

) han contindt 

"Y axi imeguint la insinuada Coníuetut, ) Practirs los nomenats Consuls, ) Franco. Sala 
per indispoíirio del Clavan, Hiln sisitat las mencionadas Butigas, en las qualr han enconttit 
los Priiaiciints sobre descrits. E igualment Zelorosde que se done lo ju\t pesde las Medicinas 
! peraque sobre est est no se lasse lo menor fmu, han que quiscuna de las sobrereferidPs 
Botigas, ) en las de las Viudas de CoUegiits, com, ) en la de la Apothecnria del Hospital 
General de Sta. Crcu de esta Ciubt vbitit,). regunegut los Perol, ab que en ellas pesan lm 
Medicinas, cumprubnnt aquells ab los Pesos originPls de Bronse que a est li te previnguls lo 
Cullegi, y cu,todio en ma,) podirdelr Consuli. De tu& las qualr cosm los sobmmencionits 
Pete Coll, Fnuico. 3lorer Consuls, ) Franco. Sala entrevenint en Ilorh, ) per indisposido del 
expressal Dor. Joseph MollLr Clavan han requerit a mi dit, ) a\altescril Notan IletBs lo pre. 
íent 4ae. Que fonch fet en la referida Ciutat de Batcelooli, dia, mes, ) M) sobre nota&: 
Essent ptesents, ) cridab per testimonis Anlon Serni Jo>e Manja, y Juseph Francisco .Mas, 
) Vidal escrivent en la matexa Ciutit de Batrelona hahilints. 

"Pete Coll Conwl = Franco. Morcr Coosul = Franco Sala 
"En ooder de mi Joseob Vilamdu. v Cil\,ani Noiiiri. uue renifiru conexer alsOt8reanLs. , . . . 

los quals&n h t  de sa La1*. 

Vegeu: A.H.P.B., Not. Joseph Vilamala i Cassani. Man.1775 (11); f.131,131 v, 132,132 v i  133 
(repetits). 

"SEPASE COMO JAYME MORER, y Pablo Antonio Berttin, y Costo Boticarios cole- 
giados Vecinos de la presente Ciudhd de Barcelona, Espontaneamente Certitiran: Que 
Josiph Smbola, y Jansana en esta dicha Ciudhd residente Ha practicado en sus respeeiiv& 
Casas, y Operatonos la referida Arte de Boticario: B saber en la del nombrado Pablo Antonio 
Berttin, y Custb desde veinte de Mana, hasta ocho de Octubre, todos de el año de mil sete- 
cientos setenta, y tres, y en la del referido Jaj'me Morir desde nueve de Octubre del indica. 
do año de mü setecientos setenta, y tres, hesta oy dia de la fefha, haviendo en todo este tiem. 
po con el Majbr cujüado, y exactitbd desempeñado lo que se le ha puesto B su cargo, y eurn- 
plido con toda tidelidid y buenas costumbres, B su entera resp. satisfacdon. E en cujb testi- 
monio asi lo dkeron, y otorgaron B pedimento del nonmbrado Joseph Sambola, y Jansana de 



Barcelona i los veinte, y siete dias del mes de Junio del año del Nacimiento del Señor de mil 
setecientos setenta. v cinco: Siendo 8 eUo nresentes. v llamados por Testieos el Rdo. Franco. 
BaturPs Pre\bitero ;n b Panoyuial lg leh de lur &tos ~as10;de esta Ciudid de 
Barcelona Beneficiado, Jo,epb Fwco. Mas y Vidal Oficial de pluma en la misma Ciudad 
residente. 

Jaime Morer m Pablo Antonio BemPn, y Costo 
"Ante mi JoSeph Vilamala, y Cassani Notario. que doy fe conoc&r á los nombrados 

Moier, Bertiao, quienes imaron de su mano." 

Vegeu: Not. Joseph Wamala i Cassani. Man.1775 (11); t 285 v i 286. 

Annex M 

"SEPASE COMO NOSOTROS PEDRO CoU y Franco. Moier Boticmios Vecinos de 
Barcelona y Consules actiiales del Colegio de Botie&os de la misma Ciudad en este nombre, 
De Nuestro libre alvedrio Constituimos, y Ordenamos en Pmcuradór nuestro cierto, y espe- 
ciai, y p m  ias cosas bnxo e&@ Genemi, asíque la especialidad á la Generaüdad, N esta a 
aquella derogue a Franca Benét, y Juan Oficial de pluma en la antedicha Ciudád residente, 
ausente, como si fuese presente, Para que por nosotros como Consules predichos, v repre- 
sentando nuestras propks personas, voz; debo y acción, Pueda pedir, &¡ni y havir, Pida, 

on, reciva v sobre Ouaies ouiera Cantidades de dinero.aeditos,~ensiones de Censos. v Censales, 
""6 - de G n d o s ,  otras Cualesquiera cosahque al iidicado Colegio se deven, y deve: 

nín en cuaiquier parte; Y de lo que recinere, y cobráre puedadar, y otorgár desqu ie ra  red. 
vos, cartas de pago, cesiones, mceUaciones, y demás resguardos necesarios = Otro si, y 
Finalmente Pueda comnarecér. v narezea en Cualesouiera Audiencias. v Tribunales . . 
Eclesiasticos, y ~eglares, '~ allí &t;oduck, "gh, y tenni& cuaiesquiera pfej'tos, y causas 
activas. nasivas. nrUtcioales de anelacion. mondas. v movederas lareamente. con el acostmn- , . .. . . , 
brado cuma de los plej'tos, y causar, PacufIád expresa de Iudr de dumnia,piestbcauciones 
furatorias, y Fiadoras, hacer, y presen* Requerimientos, en paras, y enbqos,estos, y aque. 
Uas soltar siempre, y quando le pareaere, eaponer redamos, instar exeeuciones, y ha& todo 
lo demis, que segun la eslidid de dichos plej%os, y su curso se refiera, según el estilo de los 
'iiibunales donde se sepuirh aqnellos, sin Iunitacibn al~una; Y con la FcuHad de substituhir 
este Poder en qaanlo dichos ple)lo> ,olamente,) r e v ó ~ r  los Sub$titutos siempre, y qaam 
do le pareciere. Y eeneralmente execulir todo lo demb, que Nosotros en el c b d o  nombre 
hari&os, y hacer podriamos si nos haUasemos constitnhidos. Prometiendo 
estar al Jnieio, pagar lo juzgado, tener por valedero y Firme todo quanto en virtud del pre- 
sente se exmiare, y no revocarlo en tiempo alguno, bnxo la obügacion de todos los Bienes 
del emresado nuestm Coleeio solamente, muebles, v sitios havidos, v sor haver en aualquier . . . . 
pme, con la\ reuunciaciones de dpwcbo 0ecwi)U En eujb t e ~ t i m ~ ~ i o  mi IU otorgamos en 
Barcelona, a loc Onse del mes de Enero del Ziarimie~to del Señor de mil setecientos retaola 
y cinco: Siendo a ello presentes, y l l a d m  por te,tigor Juwph Fran~sco Mar, y "ida, y 
Wamuo Vhnte  Fabregss, y Segui Oficiales de pluma en la mbma Ciudad de Barcrluns re*¡- 
dente. 

Pedro Coll = Franco Morer 
Ante mi loséph Vilamala, y Cassani Notario, que doy Fe conodr a tos Otorgantes, quie- 

nes firmaron de su mano." 

Vegeu: A.H.P.B., Not. Joseph Vilamala i Cassani. Man.1775 (11); f.54156. 



Amex X 

'.SIA NOTORI, QUE CONVOÍáU los Honorables Consuls, ' vltres Collegas aval1 
nomenatbtotsdel Collegi de Apothecarisde la presinl Ciutat ro lm Cuvísde la propria habi. 
lacio de Pere CoU Consul Primer del matek Cullegi, situadas en lo Caner dels Erudellers 
de ola CiuliL ab aqinencia de Joseob FenPr Aleuasil de la Real Audiencia del oresenl 
Principht, en la qaal Convocació entrevinperen los seguints 

Pere CoU 
Franco. Morer 

} consuis 

VotPDts de hivüegi de la Bolsa de Vetls 
Jaume Morer ....................... Iodph Rabma 

Votants adjunts de esta Bolsa 
Rmon'Rocb... .................... Jodph Perrera 

Votants de privilegi de la Bolsa de Jovens 
Joan Ametuir ....................... losiph W e r  

Votbts adjunts de esta Bolsa 
Josiph Ignasi Fenera ................. Jodph lgnasi MoUar 

Redreeedor Sindich 
Franco. Pau y Cfaret Maiiano Rodngues 

Clavan 
Dor Josiph MoUPl Joan Traveria 
"A efeete de que Caetano Marrugtit, y Miret Practicant ta Art de Apothecari Firmh lo 

ade de Obligacio que los demes Collegas antes de agragarlos al CoUegi acoshuoao FirmPl, lo 
qual es com se segueh = Caetano M a r ~ g h t ~ r  Miret Praaicant la Art de Apotheian, Füf legi. 
tim, y natural de Josiph Marrugit, y Damra Adroguer natural de la Vüa de Vilafranca del 
Panadis Bisbat de Barcelona. v de Gemodis Mmetit .  v iWtret coniuees. No obs& aue a 
dit Caetaou Mumgii, y Miret ;e li han fet las ~ ro tmQe  són ~ l i n a t ~ e ~ ~ ~ a r t  de Pare, y %.re, 
)de Vid% y de cosiums, ) aquellas rotroban recondidq y admesm en lo Aniu del C o l l a  
Émnero e i  continuaao del ¿loable estü 6os vuv ioeone&mhnt obsewht en semblant cai 
De espontanea volunlat ah tenor del present Áde Conve, y en booa Fe promkt 84s Honor 
Coosuls del refe& Collegi presents ya sos sueiesors en son empleo: Que per lo cas de que- 
dar el1 admb al sobredit CoUeei. v en lo asdevenidor se les evidencia v orova de no tenir el1 m ,  , . 
di1 Caetaoa \Iurrugat tola la ümpieru en son Llinatge, es se jueiúcnr ertiir m~culut de quul. 
sebol impedimt, que <os contra la senie, , tenor deb Reiils Pndegk, EslaNt$ ) Ordinacions 
contedi& al mat&Co~eei: En aualsevóls de dits resos. semogaue oer o& dels Honor. . . . .  
Comuls serirequerit de paraula, o en earib, en continent l a n d  la Botiga de Apothecan 
Y ara per las horas w abdica de tu racultii de poder exewir lu dila Art de Apolhecari, tant 
eda p&sint Ciulat, com lora de ella; Y perno sé imposa Doscentas Uiuras en pena, aplicado- 
ra en cas de coninüaeiib als Reals Enuis. lguatment prornet als refe* Consnis, y Collegi 
presents, ya sos sucresors, Que per lo ras de quedar admes al mateix Coilegi absenari los 
Rdls Privileeis. Coressions. Estahits. Ordeaaosils. Consuetuts. v Resoluaons de aauell. v la . . .  
Concordia u Bipensacio, q;e eit obsina, y tambr lur Ordinacions, ) ConcordiB f e a  entre 
lo CoUeei de Admzuers de esta Ciutai, di1 CoUrb de Aputheuuis; Que pagara los lalb, y 
lalxss. v-altres ~a&cbs ordinaris. v estr~ordinaris del refent Colleei de ~o~theians.  rom los 
demi; ko~epiats de el1 Y ui m& se obliga y vol esttir tingut b dit cietano ~ a ' m ~ h t ,  y 
sos heas a quafsevob eensals, mals, m e h s ,  que úB n i y  ba aeht, y F i m t  lo expressat 
Coiiegi de Apothecarb, y en donar per Caritht las medicinas ais Pobres com ho te prornbs lo 
dit CoUegi, ab ade rebut en poder de Franco. Mas y GueU Notan pubüeh de numero de 
Barcelona, ds catorse de agost de lany mü set cents semia, y ab las Orcunstancim ab que ho 
te lo mateix CoUeei deliberal. v ab las clansulas. obliea&ons. renuncias. submissions de Folh 
y dernes rigors eiiap ~scri~t;rss de ditas ce&y obligicions de&las, y com si la su; 



P i m  los eonünuada en aquellas; Que seis Obedient als Consuis amiats, y veniders en tot lo 
aue oer ells hera manat ver cosas mncemhnts al CoUeei: Oue semore aue oer ~ a r t  de dits . . .  
Cun~uls, per lo Sindich o'altn Penonn sera con,idil a eolGgi, hi a;i\tiis, <ino tiadri dguo 
impedimenta coneeuda de di& Consulr: v tot lo que w delivcrart, v trs&is en dit Collepi 
ho'tindra secrct. ieni revelarho a penoni alguna fora de Cullegi: ygue f i r  que se ndmeiir 
dne Apothtu<ri que no ,ia Till dr i ~ l l e d a t  de dit CoUepi, servid lo C m h  de Sindich de 
ea. Y ier  atendrer la\ sobreditas m w  "e Obliga tolr 5m bens mobles e immobleh y veni- 
den, drets, ) awioni Kenunciant a quskevol Lle) o dret, que biorirlo popuii y a la que 
omhibcir la eeuernl wnundado. Y Rancixo Sala A~othiEBTi CoUeeiat del reknt Collffl 

0 " 0 

promet, ) se ohügm, que per lu cm de q u d r  admhs a el1 dit Caetwo Murugit senir de 
Sindich de dit Collegil pec lo mateir Caetaoo Marmgat en tolas la. uwiunr. que per q&- 
vol nccident no podis o no vol& lo pmp dit Mamigat exedr lo dit Enrsmh. En lestimo. 
ui del que firmar lo present Arte (del qual se ha de bsier raho en lu ulici de liipotecas de 
esla ~ u t a l  dinr rk dias pmximr. que almmenl no lani le per lor elenes eiprcuat, en la Real 
Pmgmatics 5ancio publicada en esta Ciutat) (.) & iint dW del me, de Febrcr dcl un) del 
N&m&nt del señor de mil set cents setanta v sineh: Essent oresents oer testirnoni8 Miauhl 
CoU, y Alemany Prartieht ladit. facultit de Apothekri, y &eph Fr&m. Mas, yV¡duie&. 
vent en la mateh Ciutat habitanb. 

Caelano Mmgat,  y Miret = F m m .  Sala 
"En poder de mi Joseph V i l d a ,  y Cassnoy Notad, que certihco conexer el6 

Contrphents, los qupls han ürmat de sa ma 

Vegeu: A.H.P.B.., Not. Joseph Viamala i Cassany. Man.1775 (11); f.129,129 v i 130. 
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"SIA NOTORI OUE CONVOCATS los Honorables Consuls, v altres CoUeess bnh " 

nomenini tots del CoUegi de A p u t h e h  de rna Ciutat. en I~u rusa. de la propria hnbitscio 
de Pere CoU Individuo de di1 Colleeit. situadns en lo C d r  delr EscudeUin de la referida 
Cintit (mediant e@s p e d  perio'~oble Sor. Un. Iacobo de Huerta del ConseU de S. 
M*. que Ueu guarde, son Ohidor en la Real Audiencia del present Priocipat, y aetuQl 
W- Protector del expressht CoUegi, i, mi lo Notad avaü fir& de paranla concedit, ab 
asistencia de Joseph Ferrer AtgueFil de dita Real Audiencia, en la qual Convocacih entre- 
vingueren los segu&nts 

Josiph Ferrera 
Joan AmetUer ] Consub 

VolanLE de Pridegi de la Bolsa de Vells 
Jaume Morer Ramón lkoch, submgat 

Votants adjunI8 de esta Bolsa 
Pere Fina Joan Gorgui 

Vothts de Privilegi de la Bolsa de Jovens 
Franm Morer Joseph W e r  

VotanLE adjunts de esta Bolsa 
Jaume Carbonill Joseph ignasi Ferrera 

Clavad subrogat Redreceder 
Armengol Casils Msriano Kodrigues 

Siudicb 
Caetano Msrmgat 

- 
(* )a Barcelona. 



Ramon Jordi i González 

"A efede de aue Mieuel Coll. v Alemanv Practickt la Arí de Amlhecari iiumiii lo Ade . . , 
de obligucio, q. los demis Pradicinb anles de agregarlos al Collegi acoslumun firmiir, lu qual 
e, com se seeueix = >Iinukl Cull. v AlemanY Praclicht lo Arl de Aoolhecari fill leritim. 5 

natural de ~ i r e  Cull ~~othecari,'Coiieg¡at del CoUeg¡ de ~ ~ o t h e d s  de &a ~ iu61,  y de 
Mwia Mugdalena Coll. ; Alemany: conjuge$ vivio(s.~o obstinl que nomenni Miquel Cull, y 
Alemany se li han le1 las Probas de I.linatge ver parl de Mare, de sa liliacio, vida, y costums, . .  . 
y aquellis se troban admeku, ) recondidas en lo ANU del Collegi: Empero en continuacio 
del lloable estil fin, wr inconcursamenl observa1 en semblant cas, De >a libera *uluolhl, ub 
tenor del preknt ~ r te tonve ,  y en bona te Prombt als Honorables Consulsdel referit Collegi 
o d n l s .  v 4 sos Sucresoa en son empleo, Que ver lo casde quedar el1 apmbi1, y admes d 
rxpresrnt Collagi. y en lo esdevenidor se fe5 evidencia.) proba de no lenir el1 dit Miquil Cull, 
t Alemunv las circunstancias ab dilas sas Probas iustiScadas. 6 se etidenciaba estar manilil 
qualsevol impedient, que los contra lo previngil ab los Re& Privüegii Estaluls, y 
Ordenansas del referit Colle&. en audsevbl de dits casos semore a. oer oart dels Honorables n .  . . .. 
Consuls se& requent de parada, 6 en escrits, en untinhnt tancari la BO& de Apothecari, y 
ara oer las horas se abdica de la facultit de uoder exercir la dila Art de Aoothecari. tant en 
la p;e&nl Ciutat, com fora de elia, y pea& seimposa Dos centas Itiuras ~ l n e d a  Barfelonesa 
en pena apücadora en cas Be eantrabencio als Reiis Era&. E igu&eBt en Wtut del 
lnramknt que presta en ma del sobredit Joseph Fenera Consal Primer del mateix CoUeg¡, 
Promet dsreferits Consuls, y Collegi, y P sos~~uccessbrs, per lo cm de que dar eU admesül 
referit Cotlegi, observara los Reils Privilegis, Concessions, Estatits, Ordenansas, - 
Consuetuts, ) Resolucion, de aquill y la Concordin. 6 DUpenwcO, que es1 observa,) també 
las Ordinacions, ) Concordia, U Di\p*nsacio, que ert obsena, y omb6 las Ordiacions, y 
Concordias fetu entre lu CuUegi dr Adroguin de esta Ciuliit, ) dit CoUegi de Apotheuuk, 805 
que vagari Im tails v obas, v allres Canecbs ordinaris, y extraordinsrir del referit Collegi de 
~~o ih&r is ,  com ¡os demi; Collegiat de ell; Y mi miteix se obliga, y vol es&r tingit lo 
nomenal Miguel CuU. v Alemanv v sos bens P qualsevols Censats. m&, v carrechs, que ñns . . 
hu cren4) Srmat lo expre~ut Cullegi de Apulhecnris, y en donar per carilat las Medicinas d\ 
Pobres, cum ho tC oromes lo referit Colleei ab aae rcbúl en podir de Franco. Más, y Guell 
Notar¡ Pubücb de &mero de Barcelona, als caluae de de mü se1 cents seaanta, y ab 
Iiis cimnsíancias, ab 4. ho lb lo  mateix ColieeEi deeübrht, v ub las dansulas, obligacions, - - 
renuncias, submbsiuns, de for, ) demis rigors enlar eccripluras de dits Censals, y obligacions 
debcrios y cum ,¡la rua Sma 10s continuada enaquella. Q. seriobediPnt als Consub nduals, 
) >eoidPrs en tut lu que por ellc lised manit per cosas concernents al Collegi, Que sempre 
que prr piirl deb Consub per lo Sindicb. P allra Persona sed convidal Ü Collegi hi asistir8 s i  
no tindri al@" impediment i coneguda de dits Consuls, y tol lo que se delitera& ) Iradar8 
el Colleei bo iindri wcrit, <en< revelarho i Persona alguna lora del Collegi. Y ver atendrer, 
y compl& las sobredilas cosas ne obliga tob sos bens mibles, & immobles piesin& y veniden, 
drets, y accions; Renuncian1 B qualsevol Ifey y dret que hvorirlo poguh Y perquant es menor 
de vinl y sinchanjb, major empero de dinou, Prnmhl en viríit de dit luram&at no contrave- 
nir i las referidas cosas per rab de sa menor edst, ans be renuncia al benefici de menor edil, 
lesio, [arililat, ignoninriu, >il que demana Iu entera re~lituci0. y i qualsevol ahre dret, y Ile 
de son la<or. En tertimoni drl que S m  lo present Aac (del qual se ha de haver raho en lo 
Ofici de Hipolem de rata Ciutiit dins dias proxims, que altraminl ho lar i  fer por lo efec. 
te, expressilr en la ReiilPrapatica Santi") en Bsrwlunn, al primer dia del mes de Maig del 
un! del Nuixemint del Seuor de mil ael rrntr ,rontu, y sinrh; euint presintr, ) cridnts per 
iestimonis J o h ~  Sala Curidnl Theolugia Moral) doseph Franco. Mu, ) Vidal Ercri*ent en . . 
dita Ciutht habitsnts Miquel Coll, y ~Lmany. 

"En poder de mi Joseph Vilamala, yCassany Notan, que ceMco conexer al Contrahent, 
lo qual ha Srmat de sa ma!' 

Vegeu: A.H.P.B., Not. Joseph Vilamala i Cassany Man.1775 (11); í.224 v., 225 v i  226 



"SIA NOTORü, QUE CONVOCA?' los honorables Consuls, y altres Collegas baix 
nomenats tots del CoUegi de Apotheenris de esta Ciutit, en las Casas de la pmpria habitado 
de Pere CoU Indinduo de dit Collegit, sitoadas en lo C d r  dels EscudeUers de la referida 
Ciutat (medinnt expris pemh per ,o  Xoble Sor. Dn. larobo de Huem del Conrell de S. 
M a d  oue Deu enarde, ron Ohidor en la Re3  Audiencia del oreseut P ~ c i p a l ,  v actuil 
~i'Is& ~mtectór  del e a p d t  CoUegi, i, mi lo Nohui aval1 Bnk t  de paraul~con&dit, ab 
wistencia de Joseph Fener Algu~sil de dila Resl Audiencia, en la qusl Convocicio entre- 
nngueren los sepints. 

JosiphFenera } Consuls 
Jonn Aroetlier 

V0tPnts adjonts de esta Bolsa 
Pere 6na Jonn Gorgui 

VotPDts de Privüegi de la Bolsa de Jovens 
Franco. Morer Joseph W e r  

VotPnts adjunís de esta Bolsa 
Jaume Cnrbon&ll Joseph Ignasi Fenera 

Clavan sobro@ Redredor  
Amengol Cssals Mariano Rodriguez 

Sindieh 
Csetmo Mamigat 

806 
"Lorqual$ congregas, iosoyint en auo Iu OOldiciunsdelmateU Collegi) lotenordels - K e h  Pri~ileeis i el1 mncedits. Per auant MiauPl Coll v Alemanr Pnctieiint de Aootehed,  

füi te@@ y k a t u d  de Pere Con &the&~otlegiai de dit ~óllegi, y de ~ s r i a k ~ d a l e a a  
Col1 v Alemnnv Coniuws. es estal oresentat ner lo Dor. en Medicina Benet CoU individuo . . , 
de dit CoUed, efecíe de pujar al examen de la Art de Apotheeari en lo modo acostnmat 
examinane los demis, que ;o¡en a p p m  al CoUegi, y baj. witUlet Ü tot lo que dkposaa los 
erpressaU Privileeis, y Odeniursm de auuill, aU en odre  al temps de hacüca, Prova de Ui. 
naije per part de & 69 Biacio, nda, Y ~osiums, com ul denes, que han de cumpür los 
Füls de CoUeeiais. oue desitian ersmimrse enla referidaAri. Y ressecte aue lo sobre nome. . . 
nat Miquel e o ~ , ; ' ~ l e ~ y  es estal exandnit per los examinadba de esiaíit, y demes 
CoUeeiats bnk hrniats. v oer esi efecte elegits oer los referits Consuh. v en oreszncia de estos ,,. 
en lomodo amhunat, yen los citats ~ rk Ie&y y o r d e n m s  des;& Y f& dit examen 
havent presta1 los menciodts eaaminad&a en ma del refedí losepb Fenera Consul Primer 
lolmnment de donb son vol sens passio ni malicia, y havhnt & maleia los menciodts exa. 
minudon drtemiinat asrociarre per votb sb eUs un dels dos Consuls dels que por sorl ha 
o u d l  e&t lo dit Joseph Femra, lo uual sorleiat ha prestat tsmbkdit Jwament en mu deis 
&ressil son ~ornpany,*vot~nt pei escktioi ditgnou ~ o i a l s  han apmbal al nomenit Miquel 
CoU, y Alemany per benemerit, y molt condigne, seos discrepancia de vol algun, y per con. 
seguent per hobü, idoneo, y docte en la expressada Art de Apotherari. Y peiso usaa de fa 
Facultat als nomenats consub. v Pemonas eleeidas. coníeridas ab los in6mnits Re& 
Privüee yOrdenaBsas. De sa libeh voluotat  re& y elegexen al expresdt Miquel CoU, y 
Alemanv en Aootherari CoUeeiat de ests Cistit. concedintli Uieenciade obrh v tenir Botica. 

ella;) ron ~ o m & e n t ,  de~compondrer qu&vol ~ediii inich~~de gomr, y usar de las prero- 
g u t i ~ ~ ) ,  que b) Apoth~caN Collegials de erts Ciutat agragats i, di1 CoUegi poden les gaudu 
y "r. Y lo sobre nferil Miqui.1 CUU, ) Aleman) en biRiJI del Jurameol, que presta en m4  y 
poder del numenat JmPph Fet~era Consul Primer del mutrii CuUwi, De a l ikm *olunlit - 
Promet als relerits Consuls,) CoUegi de Apothecnris pres&ntr y P sor Successba, no sols que 
obienari 109 Reils Pnnlegk, Concessions, Estatuts, Odenan,w, ConruetUts y Resolucions 





drian, pues que Qui examinaria, o repmvaria la W g a  dek Consuk? Quant al contrari en el 
dia leneo los Consals, que son los que visitan nnsllas Botigas íacultat de examinar, aprobar, 
yreprobir la W g a  que tinga quaisevbl dek Apothemris de esla Ciutat, com en efecte poehs 
dias ha que la vkitaren y aprobaren, y en esta manera se ba estilht de moltissims 8nl.s ñ esta 
part, y en tant que s i  &&as vegada; lo Collegi ha let certas provisions de 'Maga,; votgitt 
fomisrcom un semblant estancb, la matexa experiencia ha acreditat una wrta insubsistencia, 
ñ mes queja may pndian obtigir I w  que concnrregueren en aquella deliberació & los aushnts, 
v molt menos ñ los alashoras esdevenidbr, Ü menos aue medie una Orde. 6 esueaal decdt 
Üea, que imposia perperpetoamknt una kmblant ob¡igaeitx Y cnm lo aqui se ha dit, 
ñ mes de aplicarse a la dos a l h  notorias novedits, que enclohuen mil altras cnm indicadas, 
per reduirho tot S major inteligencia, se anjhdeix, que: Sa Real Majestat, lo Puhlich, lo 
inleds partidir, lo dret singular de cada un, y lo de la Visita del Collegi, se oposan directa- 
ment a las indicadas Proposicions, y Resolucions del sobredit Consell cnm se pasvl cla- 
m e o t  i r,idrnciar = Primo: SP M@. perque rl pas que apetek una intelligencia uniieml 
en totr los Facultatius de ras rerveni~e bacultats, de uue 105 vrivnria la Sineuliirititt. ü 
Privativa de maniobrarse, 6 treh&arse eola casade sils un, Ó alguns, y no ;e tots los 
lndinduos las Confeccions, principaldnt la Conkccib de Milridht, que Caria inhabils de ella 
als Fadrins, 8 Pracficanls: Absolutam&nt dissent Ü que la Contdbucib de Ganancial, 6 
Industrial se fassia sb aqueUa proporcio de la igualtat, & que dirigeix abra de las Proposicion$ 
y Resolucions del indicat Collegi, perque la coosabuda distribució den ferse ü pmporcio del 
Beneúci. uue disfmts uer sa eanancia 6 industria cnmuna & cada un del individuos. vaouella . e ., . 
no se podria medir paganse de un cumulo sembl~ t  al del pruducto de un cnm estanch de la 
Confeccio de Mitridit, que al Collegiat de menos caudPIs y menos despaitg li produhirian 

808 duplicada coulribucio, y tal vegada quedint sens consum en sa Botieu lo Mitridht, que peu- . . . . 
dna per lo abkt, v en con~~ueocia pagada Ganancial de lo peiquc-uo guanjada, y rduc lo 
mate* re ,criliciria en lo lndinduu mer acumodnt = Secuodn, lo Publicb: peruur no esWnt . . 
una malexa cosa wnsúuirse un collegiit un Material, que compmlo per reveudrerlo, pres- 
cindint que deuria fer aleuna diñerencia en lo vreu, veraue hauria de premiar lo tiebnll de - . . .  
ms agrna podentsrl rlegir ! trrballnr en si C w  ab ajuda,) aprolitsmint de so, Domostirh* 
\ Fadriuí suanl In dit Material n3ledicamint los cndnt. , demies com deu esser Iet lo . "  - 
ktr idht  ab'ia descripsib deguda, que es la que porta mes elegib los simples, que entran en 
elia.se semiria tambb aue ia mavoodria ceitnment resooudrer de la uuaütat del Mediment . " . .  - ". 
lota vegada que no pndria afirmir, no sois los ingredients de sa cnmposiab, pem molt menos 
la virtud respectiva de aquells units, per i p o k  la descripsia de ia dila composici6, y Autor 
a que coa esta di1 deu precisameni arreglarse loApothecari per sa mülor perfeccib, y en ron- 
seuuencia seria mes costbs.v mes ineert al uublicb lo Medimhnt Tertio. lo interés oarticulhr. 
pe;que cada un dels IodiGduos ~ollegiats t i  un dret adquirit, y radicat en la in;elligencii 
cnmpra, y composicio de ingredients, o simples per lo medicamhnl quakvol que sia corres- 
ponint ñ son 0 6 6  y no podria negarse, que com fiarse ñ altre com & per fosa la consabuda 
cnmpra, manulacfura, ycomposiao, seria notoriameot vulnerar son ferit inleds y, honor par- 
ticalir = Quarto lo dret singulai de cada un, per igual rabo del mleds pnrtieular, y industria, 
y perque no pul cnm prenderse, que se abmguia IafacultPt privativa,lodividua ñ la majbr pri- 
vativa de un Deputat, 6 Deputals, es ñ saber & aquells, que merexerian fa wnfiansa del 
Collegi, recafenl lo mateix en un tant de genero de ñipendi, y tal volta com agravi deis que 
no seria elegits, perque seria jw t  pen&r, que se ha abradt lonou medi de la iosmuada par- 
ticulnritat que no seria de eshanjhr que prnduhis un desereda tal en los no elegits, que per lo 
degitt amor, que se t i  & la vida se separassen los Parroquians de sas Botigas = Quinto tambe 
contra lo dretde la Visita; peque quedht comquedan refundidas ñ ella la aprobaeib 6 repro- 
bacib deis Mediments, simples y compostos, es verdaderanient. butxonarla lo pendreae 
rnnduno pernobaminl vkitit;,) nkll m&loduplbrsi en lar Butigas ja visitadar cap unacon. 
lecrio, 6 Triapp, que sia reprobable per r,tranjera, Ü exutiga, y en aqueilms Rutigas visitudiir 



lo subgectarse & la reprobacib del Mitridit, y Triaga, 6 al concepte de nous individuos 
Collegas, apir que noes menos que acreditar 6 deseonfianu, ddefeete de Obligacio en los 
Individuos Visitadbis - Per lo que, y en atencib imalmi'ut & que en ninguna de las Bo t iw  es 
facü entemps aigun del anj' lo.delibedr positiv&&nt quanias flon, berbas, 6 ros& que 
volen dir onssatgeras. (sent que deu recullirlas ab sas propnas mans si vol lo Avothecan per . 
a tenidas pennanints au sas respectivas virtuts com & iossible sia) n/ser f a 2  de con& lo 
numero de las matexas, aue volen dir nassateeras. 6 tem~orarips. ame necessitia lo . . . " .  . . 
Apotheiari per son consum, per ser exposit 1 la contingencia de mes, 8 menos dolencias, y 
resoectivi desosite. v oeraue cada lodividuo not tenir ar ta conñansa de un venedbr. aue las . -... . , . 
hi esnillih en los parates, y aquel1 pot, y den assenWarli, que sabd lo Compradbr serti . . .  
millor per SPS vi&, 6 perque axi mÜteixpodrá el1 anir a cuiiinelas, teuint lo &st, y satis- 
laccib de veurer que sus terrenos vmvris, y ultimam&nt peraue sena diadami'nt expos?ir ah 
Collegiits a deba&, y reñidas 10 rebrene lo hktridit, la niapa, y altras cisas, que 
vokn dir vasateeras. Oue com se ha insinuit son infinitas, de ma tercera. donantse de aqni 
peu, 8 m i i  8 iil altras anndts Novedats, 6 que cada anipodnan anji&rse ab sembh& 6 
altres pretextos que apir no miran d i r a ~ i ' n t  a la Providencia inúaüa, que may ha Ealtat & 
pesb del tembn del que tal volla pensarian quedar seas pronsib (& cas per falta de diügen. 
ría, y no sols per la ojenssa, que de si produhina la preferencia de una & altres, si axis mateix 
perque no adaptantse al gust de qui ani's per rebrerlas voldria defendr sa bond& lo entre- 
eadbr. v d s  se amvaria & controversias aue cada un las voldna exaltar & sa fanlasia sens mes ,, 
examen, que el de la propna satisfadb, que indubitadam&nl pwaria & empenjb majbr, 
majonni'nt per los matexos de un mate& ofici, y de tanta quietud com deu esser lo del 
Apothecari, y aitram&nt ver lo que de si aporta contrari la vanacio de una iownsussa obser. 
iancia aduc mes squelh de la-Triaga en que dexa de seguirse la providencia, que sol pen- -!!!?.- 
drerie en lo dia seeons lo mateix tenur del vroemi de la Propostio relntita B la ditn Triaea, - 
Protesta las tres ~solucious en punt & la referida Triaga, ~ i tndat ,  Flon, y alhas cosas, q. 
volen dir passatgeras, qualsevols que wllau entendrer ab la diccio sola de altres expresada 
en dilas Proposicions, y Resolucions presas per lo Collegi del citit dia trenta del mes pmdm 
passit, declaran4 que absoluiamint dissent 6 eUas, y per ser tant oposades ii la Real 
Diisposicio, Bi' del Pubtieb, Inteds particular, dret singular de cada un, y Prerrogativas de la 
Visita, y per altras.mo1las rahbns, que en son cas, y l lwh fari  p d n t  8 la supenontal en en- 
dencia de laiustieia, en que se fundaesta Protesta, no las abrasa per si, Y requkeix al Notari 
no donia copia auteutica de las seuvaladas Pmposicioos v Resobcions del dit CoUeei. sens 
continuar aipeudel acu rrbul en lndit dia la piri'nt protesta = L. qual Proterla e&"& 
Der mi Ileeida ab alis. 6 iolrllieiblr ieu da%nnt dels testimonk avalleserits. dit Franco. Ima5i 
imetlli'r'óie ba requent, qG no done copia del espressjlt CoUegi se& inserta denesla 
Protesta: v aue Uevh lo Dresent Aete Oue fonch fet en düa Ciutat de Barcelona. dia mes. v . . . ., 
anj'cn lo pnncipi rxpressals: Esri'nl presen& per testimuni* loan Montserrat,) Semi Nolari 
oublich de la Vilu de Yilnno\a v Geltm Bbbnt de Barreluna. v Franco. Romil Familiar de . "  
Numero del SL Oficien esla ~i;tat domicilit 

Francisco Iguasi Ameller. 
"En poder de mi Josi'pb Vilamala, y Cassany Notan que certifico mnexer al 

Requerimi'nt, lo qual ha finnat de sa ma." 

Vegeu: A.H.EB., Not. Josep Vilamala i Cassany. Man.1775 (11); f. 200,2W v, 201, W1 v, 202 
i 202 v. 





Ramon Jordi i Gonz-ález 

sec& d de,paix de cnda uo de eU\ perlos eflecíe? expresa;, enla RI Plapaticn de bipote. 
cas. En testirnoni del que lirmm lots esta Ercriphira en la Ciutat de Barcelona als wyí diss 
del mes de Juliol del any del nauement del Sr de mil set cents retanta se'esseot prewots per 
tesiimoois Miouel Locscio Pinlor Ciutada de Bama. Joseoh Frunco Mas, v Vidal Escriit en 
dita Ciutat h&itánt = Franco Sda Consol = loseph'¡gnssi Femera consol = Rmon %ch = 
Pere Fina = Joan G o d  = Jaume C&oneU= Jnh Ferres = Joseoh Ienssi Mollar v Sala = 
Aoton Sala = Franco iau, y Cltvet = Cayetaoo Mkugat  = ~ose~h 'An& SavaU y k d e j u l i  
= Ll& Yañez, y RoWe 

"En poder de Jaume Morello Not que certifico coneuer i tots los predi$ Conirahents, 
que fimiaren de sas mans propriss." 

(La difertincia entre aquest document i el referit a Caetano Marmgat 6s evident, segons 
ens mostra l'annex X). 

Vegeu: A.H.i?B., Not. Jaume Morello. Tercium Manuale contractum el pactorum, 
31.12.1776l24.12.1777: f. 101,101 v i 1E. 

Annex Xm 

"Mui ale Sor 
"Jaime Carbonell otro delos Consules del Colegio de Bnticuios de la pnte Ciudad, con 

Is devida venemc+on expone ii V.S. Que para celebrar lo Enamenes pubticos de Jph Antonio 
SavaU Pasaate de Colegiado, en los tres dias de Luoes, Martes, y Miereoles proxiolos en Casa 811 
del Suppte. se necessita la Licencia de VS' 

"Por tanto suppcn la conveniente, que (,...-.) 8 merced y favor de VS' 

«Barna y Febrew ii 2 de 1777 
Jaime C&ooeU Boticario" 

Vegeu: A.H.i?B., Not. Jaume Morello. Terciumn Manuale contractum et pactontm, 
31.12.1776D4.12.1777:e.f. 125 i 126. 

Annex XIV 

Variacions legislatives mes importants des de la divisi6 del Reial Tribunal del 
Protomedicat eii tres Auditncies fins a la promulgació de les Ordenances de Farmicia del 
1860. 

R.C. de 15A.1739 La Jurisdiceió del Reial Tribunal del Protomedicat es 
disidcix en tres AudiPncies Medicina. Fanicia I Cirurgia 
L'Aud~+ncir de FarmAcia queda integrada pel 
Protofarmaceut~cat. formal per 

1 Protofarmau>utic. Apotecan Majar ds Sa Maleslat. 
2 Ajudants de la Reial Apotecana i 
1 Mestre del Reial Jardi BotAnic de Madnd 

R.D. de 20.41799 Extinció del Reial Tribunal del Protomedicat. 
L'autontat Judicial de cada Audiencia passa als Tnbunals 
Ordinaris. 
Creació de la Junta General de Govern de les 
Facultats Reunides de Medicina i Cinirgia. 



R O .  de 27.11.1799 Junta General de Govern de les Faniltats Reunides de 
Medicina i Cimrgia i Apotecaris de Cambra de Sa Majestat. 

Condrdia de 12.121799 Estudis en els Col.legis de la Facultat Reunida de 
Medicina i Cirurgia. 
fnst~cci6 de visitadon. 
Establiment #una Junta Superior Govemativa de Farmacia. 

R.R. de ü.3.1900 Ordinacions de la Reiai Junta Superior Govemativa 
de Farmacia. Anul.laci6 del Protofarmaccuticat. 

20.3.1W Normes per a les visites. 

RC.  de 24.3.18Oü La Reial Junta Superior de Farmacia queda independitzada 
de la Junta General de Govern de la Facultat Reunida de 
Medicina i Cirurgia. 

R O .  de 18.3.1801 Dissolució de la Junta General de Govern de la Facultat 
R.O. de 303.1801 Reunida de Medicina i Cimrgia. 
R.O. de 23.7.1801 Restabliment del Reial Tribunal del Protomedicat, segons 
R.D. de 25.8.1801 estava el 20.4.1799, data en que s'anul.la. 
RC.  de 28.9.1801 Manteniment de la Junta Superior Govemativa de Farmacia, 

segons R.C. del 24.3.1800. 
Creacid de les Eswles de Farmacia. 

812 - R O .  de 18.1.1804 Reial Junta Superior Govemativa de Farmacia. 
RC. de 25.2.1W Organització dels Reials Col.legis de Farmacia. 

(1806 - Col.legi de Farmacia de Madrid). 

D. de 22.7.1811 Dissolució de la Junta Superior Governativa de Farmacia. 
Restabliment del Tribunal del Protomedicat, segons 
estava abans de la seva divisió en tres Audihncies. 

D. de ZL9.lUli S'afegeken al Tribunal del Protomedicat dos professors 
de Farmacia. 

D. d'iL9.1814 Restabliment de les Reiais Juntes Supenon Governatives 
de Farmacia, Medicina i Cuurgia. 

R.O. de 92.1815 Establiment de catedres, segons estava previst per les 
Ordinacions de 1804. 

R D .  d'l.3.1815 Establiment dels Reials Co1.legis de Farmacia de Barcelona, 
Siiotiago i Sevilla, a més del ja estabiert a Madrid. 

R.D. de 25.9.1834 Direcfi6 General #Estudis. Successora de la Inspecci6 
Genexal d'lnsmcció Púbíica. 

R D .  de 25.4.1839 Dissoluci6 de les Reiais Juntes Supenon Governatives 
en Medicina, Cinirgia i Fadc ia .  Resten incloses en 
I'esmentada Direcci6, encanegada de regular ensenyament, 
poticia i govern de les tres Facultats. 
Creacid de La Secci6 de Govern de ia Direcció General 
d'Estudis, per regular ensenyament, patina i govern 
de les tres Facultats. 



Ramon Jordi i González 

Es donen atnbucions a la Junta Suprema de Sanitat. 
depenent del Ministen de Governació. per tenir cura del 
bu" urdrr de la profess~ó. quedan1 desglosada dr la 
Dtrecció General d'Estudl. Id Sea16 de Gobern de Medicina. 
Cimrgia i F a d c i a  . 
Unificació dels Estudis de Medicina i Farmacia . 
La Farmacia Cs decretada Facultat Major de la Universitat. 
junt amb Junspmd~ncia i Medicina . 
La Direcció General de Sanitat. que substitueix la Junta 
Suprema de Sanitat. i el Consell de Sanitat passen a ser 
organismes consultius del Ministen de la Govemació . 
LLei de Sanitat . 
Llei General d'Instmcci6 Pública. 

Reglament d'universitats del Regne . 
Noves Ordenances de Farmacia . 

Annex XV 
Nombre de 

Ofici del pare Fadnns 

Apotecan . . . . . . . . . . .  401 
Paek . . . . . . . . . . . . .  92 . 
Metge . . . . . . . . . . . . .  47 
Cimrgik . . . . . . . . . . . .  27 
Neeociant . . . . . . . . . . .  27 . 
Droguer . . . . . . . . . . . .  23 
Pelaire . . . . . . . . . . . . .  14 
Comerciant . . . . . . . . . .  12 
Sastre . . . . . . . . . . . . .  10 
Notan . . . . . . . . . . . . .  7 
Botiguer . . . . . . . . . . . .  6 
Doctor en Dret . . . . . . . .  5 
Mestre d'obres . . . . . . . .  5 
Jomaler . . . . . . . . . . . .  4 
Teixidor . . . . . . . . . . . .  4 
Fuster . . . . . . . . . . . . .  4 
Argenter . . . . . . . . . . .  4 
Mariner . . . . . . . . . . . .  3 
Ferrer . . . . . . . . . . . . .  3 
Escultor . . . . . . . . . . . .  3 
Procurador . . . . . . . . . .  3 
Militar . . . . . . . . . . . . .  3 
Veler . . . . . . . . . . . . . .  2 
Manescal . . . . . . . . . . .  2 
Corder . . . . . . . . . . . . .  2 
Causidic . . . . . . . . . . . .  2 
Candeler . . . . . . . . . . .  2 
Agutzil . . . . . . . . . . . . .  1 

Nombre de 
Ofici del pare Fadnns 813 . 
Mestre de gramktica . . 1 
Revenedor . . . . . . . .  1 
Sombrerer . . . . . . . .  1 
Tintorer . . . . . . . . .  1 
Assaonador . . . . . . .  1 
Oficial de Rendes . . . .  1 
Ganiveter . . . . . . . .  1 
Patr6 . . . . . . . . . . .  1 
Passamaner . . . . . . .  1 
Baster . . . . . . . . . . .  1 
Espardenyer . . . . . . .  1 
Músic . . . . . . . . . . .  1 
Pentiner . . . . . . . . .  1 
Moliner . . . . . . . . . .  1 
Pesador . . . . . . . . . .  1 

. . . . . . . . .  Daurador 1 
Courer . . . . . . . . . .  1 
Administrador Duaner . 1 
Organista . . . . . . . . .  1 
VeUuter . . . . . . . . . .  1 
Rellotger . . . . . . . . .  1 
Cartaue . . . . . . . . .  1 
Manyi . . . . . . . . . .  1 

. . . . . . . . . . .  Pintor 1 
Sabater . . . . . . . . . .  1 
Propietan . . . . . . . .  1 
Esqueller . . . . . . . . .  1 
S'ignora . . . . . . . . .  2 

Total ...... 840 



Fadrins 
Comaroues % sobre el total 

Bardones . . . . . . . . .  7. 85 
Maresme . . . . . . . . . .  5. 70 
Alt Empordh . . . . . . . .  539 
Osona . . . . . . . . . . . .  536 
Segarra . . . . . . . . . . .  4.97 
Cerdanya . . . . . . . . . .  4. 97 
Val1 &Aran . . . . . . . .  4. 97 
Vallks Orientnl . . . . . . .  4. 40 
LaSelvn . . . . . . . . . .  3. 98 
Baix Empordi . . . . . . .  3. 69 
Gironks . . . . . . . . . . .  3. 43 
Baix Llobregat . . . . . . .  3. 21 
Pallars JussA . . . . . . . .  2. 85 
Bages . . . . . . . . . . . .  2.85 
Noguera . . . . . . . . . .  2. 73 
Ganoaa . . . . . . . . . .  2.38 
Anoia . . . . . . . . . . . .  2. 14 

814 . . . . . . . . .  - Baix Camp 2. 14 
Pallars Sobiri . . . . . . .  2. 14 
Berguedi . . . . . . . . . .  2 M  
Conca deBarberi . . . . .  1. 88 

Fadrins 
Comarques % sobre el total 

Se@ . . . . . . . . . . . .  l. 88 
Urge11 . . . . . . . . . . . .  1. 88 
Ripollks . . . . . . . . . .  1. 78 
Alt Camp . . . . . . . . . .  1. 66 
Garraf . . . . . . . . . . .  1. 66 
~ l t  Penedes . . . . . . . .  1. 54 
Franqa . . . . . . . . . . .  l. 42 
Vallks Occidental . . . . .  1. 42 
Alt Urgell . . . . . . . . .  1.07 
Tnrragonbs . . . . . . . . .  1. 07 
Baix Penedes . . . . . . .  0. 94 
Ribera d'Ebre . . . . . . .  0.94 
Gamgues . . . . . . . . . .  0. 83 
Solsonks . . . . . . . . . .  0. 71 
Baix Ebre . . . . . . . . .  0. 47 
Terra Alta . . . . . . . . .  0. 35 
Andorra . . . . . . . . . .  0. 35 
Menorca . . . . . . . . . .  022 
Priotaf . . . . . . . . . . .  O. 11 
Nipols . . . . . . . . . . .  O. 11 
Montsii . . . . . . . . . . .  O. 11 
Origen descouegut o 
insegur . . . . . . . . . . .  7. 14 
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Annex XVü 

Nombre total 
Comarques de practicants 

Alt Camp . . . . . . . . . .  14 
Alt Emporda . . . . . . . .  47 
Alt Penedhs . . . . . . . .  13 
Alt Urge11 . . . . . . . . .  9 
Anoia . . . . . . . . . . . .  18 
Bages . . . . . . . . . . . .  24 
Baix Camp . . . . . . . . .  18 
Baix Ebre . . . . . . . . .  4 
Baix Emporda . . . . . . .  31 
Baix Llobregat . . . . . . .  27 
Baix Penedes . . . . . . .  8 
Barcelones . . . . . . . . .  66 
Bergueda . . . . . . . . . .  17 
Cerdanya . . . . . . . . . .  21 
Conca de Barbera . . . . .  16 
Garraf . . . . . . . . . . .  14 
Gamgues . . . . . . . . . .  7 
Garrotxa . . . . . . . . . .  20 
Gironks . . . . . . . . . . .  29 
Maresme . . . . . . . . . .  48 
Montsih . . . . . . . . . . .  1 
Noguera . . . . . . . . . .  23 
Osona . . . . . . . . . . . .  46 
Pallars J U S S ~  . . . . . . . .  24 
Pallars Sobira . . . . . . .  18 
Riorat . . . . . . . . . . .  1 
Ribera d'Ebre . . . . . . .  8 
RipollBs . . . . . . . . . .  15 
Segana . . . . . . . . . . .  21 
Segria . . . . . . . . . . . .  16 
Selva. La . . . . . . . . . .  34 
Solsones . . . . . . . . . .  6 
Tarragonhs . . . . . . . . .  9 
Terra Alta . . . . . . . . .  3 
Urgell . . . . . . . . . . . .  16 
Valld'Aran . . . . . . . .  21 

Practicants fiUs de pagk 
Nombre % 



Aonex XWI 

Nomina de Mestres apoteearis de Bamlona, pendes  en I'apoteearia, i canes 

Nom A ~ Y S  En carrer 

Amelier Mestre, Ignasi Francesc 1749154-1763110- Montcada, Plap Llana, 
177111803 P. Angel 

Ameller Mestre, Joan 

AmeUer Oliu, Ignasi 
Ameller Ros, Joan 
Bahi Fontseca, Josep 
Bana, Raimon 
Bertrán Costó Cuitar, Pau Antoni 
Bertrhn Costó, Francesc 
Bertrán Costó, Gaspar 
BmnCs, Jaume 
Calsa Rabassa, Josep 
CampiUo Simón, Josep 
Carbonell Bravo, Dr. Francesc 
Carbonell Sena, Jaume 
Casals Amengol 

Casals, Benet 
Casals, Vda. Eulklia 
Clascar, Gil 
Co, Francesc 
Co, Jaume 
Coll Casals. Dr. Benet 
Coll OUer, ~ e r e  
Coll, Miquel 

Comes Ferrán, Josep 
Compte, Jacint 
Ferrera Comerma, Josep Ignasi 
Fenera Pascual, Josep 
Fenera, Mana 
Farrb Costa, Josep 
Fina Ferrusola. Pere 
Fina Janer, Ramon 
Fontana, Dr. Joan 
Gamga Gibeit, Francesc 
Gorgui Bohigas, Ramon 
Guitart Soler, Joan 
Gurgui Ameller, Joan 
Horta, Rancesc 
Manugat Miret, Gaieth 
Mollar Roig, Dr. Josep 
Mollar Sala, Josep Ignasi 
Mollar, Dr. Benet 
Morer Company, Francesc 

- 
1767flO-1771177- Regomir, P. Llana, 
177811814-15 Bbna, P. Angel 
172411765 Bbna/P. Angel 
178911807 Carders, 27 
180411807-1815 Dagueria-Daguena 
174911761 Placa de la Llana 
173911788 Carders 
171611748 Boqueria 
171611734 Carders 
172411759 Sombreres 
178811807 Manteada 
174811759 Riera de Sant Joan 
- - 
176411816 Riera de Sant Joan 
173811743-174711789 Ample, davant Esgl. de la 

Mer& 
172411727 Placa Nava 
- - 
1802 Rambla 
179811807 Sant Ramon 
179811807 Sant Ramon 
1763 Escudillers 
174311780 Escudillers 
177618-1779182- Flassaders, Regomir, 
1783194-95101 Barceloneta, Escudillers 
174111766 Plap Nova 
1816 Escudillers 
177311794 Boquena 
173911792 Boquena 
172211724 Boquena 
177411807 Mis Baixa Sant Pere, 34 
174711785 Plap Santa Ana 
179611807 Placa Santa Ana 
171611747 Riera de Sant Joan 
177211792 Placa de la Llana 
- - 
179811807 Boquena 
175611798 Hospital 
175811776 Escudillers 
177611807 Plap Nova 
174511800 Bom 
180211816 Bom 
171611744 Born 
179211807 Ample 
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Nom 

Morer, Dr. Josep 
Morer, Jaume 
Morreras, Pau 
Padrell, Dr. Leopold 
Padrell, Dr. Pau 
Pamies Montaner, Antoni 
Pau Bertrán, Francesc 
Pau Claret, Francesc 
Peliicer Brunet, Dr. Carles Fran. 
Pellicer Cruxent, Dr. Caries Franc 
Rabassa Xumcs, Josep 
Rabassa, Pau 
Rafer Bohigas, Josep 
Rafer, Joxp Esteve 
Ribas, Raimon 
Rodríguez Tuset, Marih 
Roma, Raimon Francex 
Roma, Ramon Francesc 
Ros, Dr. Josep 
Ros, Esteve 
Ros, Ma Angeia Vda de 
Roure, Pon$ 

Sabater Ferrer, Joan 
Sabater Galcerán, Joan 
Sala Domenech, Antoni 
Sala Guhrdia, Francesc 
Sala, Dr. Antoni 
Sala, Francesc 
Saivador Pedrol, laume 
Salvador Riera, Dr. Joan 
Salvador Riera, Dr. Josep 
Salvador, Eulhlia Vda. de 
Sauch, Joan 

Saurina, Jaume 
Saunna, Josep 
Savall Valldejuli, Antoni 
Senant, Carles 

Tagell Fomés, Pere Faust 

Tagell Novell, Agustí 
Tagell Pi, Gaieth 
Tagell, Pere Faust 
Torras, Josep 
'Raveria Prou, Joan 

Anys En carrer 

181711820 Hospital 
173211791 Ample 
1716 - 
1736 Mes Baka de Sant Pere 
171611725 Més Baixa de Sant Pere 
1806 Boters 
174911771 Boqueria 
177211807 Boqueria 
- - 
1788/1816 Barceloneta . 
175711768-176911788 Sombreren, Montcada 
172411768 Montcada 
176711809 T m t  a la Porta de I'hgel 
1816 Placa de Santa Anna 
171611763 Agullers/Cambis 
177311800 Placa Palau 
172411747 Xamfrh Boters 
1716 - 
173511753 Hospital 
171611734 Hospital 
1754 - 
18W1807-1816 Nou de la Rambla, 817 - 

Nou de la Rambla 
176711794-179511802 Canvis, Sombreren 
1803118W-1815 Sombreren, Sombreren 
179811807 Boqueria 
- - 
179811807 Boqueria 
171611729 Boquena 
171611739 Ample 
- - 
174011759 Ample 
1760 - 
1807-1815 "Conde Asalto", 

"Conde Asalto" 
172911747 Bbria 
171611729 Bhia 
177711807 Hospital 
1727138-1740149- Xamhh Bbria, id, 
1750152 Pl. Cucumlla 
1758164.65167- Riera Sant Joan, Hospital, 
68113-74/75-76/04 Plaqa Nova, Portafemsa. 

Carme 
- - 
172711735 Placa Santa Anna 
171611727 Placa Santa Anna 
1716 - 
1773/75-1776/79- Regomir, Carden, 
1782183-1784 Carden, Paradís 



Nom A ~ Y S  En carrer 

Traveria Tones, Jaume 175911764 Flassaders 
Travena, Vda. de 1765 - 
Trixh Foguire*. Rairnun 1742 1791 L)aguindLlibretcna 
Troch tonoodond. l o m  Kamon 1799 Xamfri Dapuend " 
Troch, D r  Josep 171611741 Daguena 
Troch, Vd. A.W Rg. Josep Xera 1716 - 
Vilardaga, Dr. Antoni 172511732 Capella d'en Marcús 
Vilardaga, loan 171611723 Capella d'en Marcím 
Xammar, Genís 178311807-181511816 Mes Baka de Sant Pece, id 
Yáñez Rovira, Lluis 177911807-181511816 Escndillers, Exudillers 

Carreis i aoys on esfaven situades les apoteraries 

Carrer Apotecan 

AgnllersiCambis Ribas, Raimon 
Ample Morer Company, Francesc 

Morer, Jaume 
Salvador Pedrol, Jaume 
Salvador Riera, Dr. Josep 

818 - Ample davant Igl. de la MercE Casals Armengol 
Barceloneta Pellicer Cruxent, 

Dr. Carles Francesc 
Boqueria Berirlin Costó, Francesc 

Ferrera Comerma, 
Josep Ignasi 
Ferrera Pascual, Josep 
Ferrera, Mari& 
Guitart Soler, Joan 
Pau Bertrkn, Francesc 
Pau Claret, Francesc 
Sala Dominech, Antoni 
Sala, Dr. Antoni 
Sala, Francesc 

Bbria Saurina, Jaume 
Saurina, Joiep 

BbriaR Angel Ameiler Oliu, lgnasi 
Bom Mollar Roig, Dr. Josep 

Moliar Sala, Josep lgnasi 
MoUar, Dr. Benet 

Boters Pamies Montaner, Antoni 
CanvidSombreren Sabater Fener, Joan 
CapeUa d'en Marcús Vilardaga, Joan 
Capella d'en Marcús Vilardaga, Dr. Antoni 
Carden Bertrán Costó Guitar, 

Pau Antoni 
Bertrán Costó, Gaspar 

Carders, 23 Ameiler Ros, Joan 

Anys 

171611763 
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Carrer 

Conde Asalto 
Dagueria 
Dagueria-Dagueria 
DaguerialLlibreteria 
Escudillers 

Fiassaden 
Flassaders-Regomii 

Hospital 

Mes Baixa de Sant Pere 

Apotecari 

Sauch, Joan 
Troch, Dr. Josep 
Bahi Fontreca, Josep 
Troch Fogueres, Raimon 
Cotl Casals, Dr. Benet 
Coll Oiler, Pere 
Compte, Jacint 
Horta, Francesc 
YAiiez Rovira, LIuís 

Traveria Torres, Jaume 
Coit, Miquel 

Gurgui AmeUer, Joan 
Morer, Dr. Josep 
Ros, Dr. Iosep 
Ros, Esteve 
Savall Valldejuli, Antoni 
Padrell, Dr. Leopoid 
PadreU. Dr. Pau 

Mes Baiia de Sdnt Pere -id Xammdr. Genis 
!vi& Bawd de Ssnr Perr. 34 FanCs Cosia. Joxo 
Montcada 

Montcada-Plap Llana-P. Angel 

Nou de la Rambla-Nou de id 
Plap de la Llana 

Plap de Santa Anna 

Plap Nova 

Plap Palau 
Rambla 
Regomir-Carden-id.-Paradis 

Riera de Sant Joan 

Riera Sant Joan -Hospital 

. . 
Calsa Rabassa, Josep 
Rabassa, Pau 
AmeUer Mestre, 
Ignasi Francesc 

Roure, Pon5 
Barra, Raimon 
Garriga Giben, Francesc 
Fina Femsoia, Pere 
Rafer, Josep Esteve 
Tagetl Pi. Gaieta 
Fina Janer, Ramon 
Tagell, Pere Faust 
Casals, Benet 
Comes Ferrán, Josep 
Marrugat Miret, Gaiea 
Rodriguez niset, Mari& 
Clascar, Gil 
Traveria Prou, Joan 

Ameller Mestre, Joan 

Campillo Simón, Josep 
Carbonell Serra, Jaume 
Fontana, Dr. Joan 
Tageil Fomis, Pere Faust 

Anys 

1807-1815 
171611741 
1804107-1815 



Carrer 

San1 Ramon 

Sombrerers - Montcada 
Sombreren - Sombreren 
Sombreres 
Tocan1 a la Porta de l'Angel 
XamfA Boria-id.-P1.Cucunilla 

Xamfrh Boten 
Xa&a Dagueria 

Apotecari Anys 

Co. Francesc 179811807 
Co, Jaum 179811807 
Rabassa Xumcs, Josep 175711768-176911788 
Sabater Galcerin, Joan 18Ml18W-1815 
Bninks, Jaume 1724159 
Rafer Bohigas, Josep 176711809 
Senant, Caries 172711738- 

1740149-1750152 
Roma, Raimon Francesc 172411747 
Trnch Fontrodona, 
Josep Ramon 1799 

Vidues que maotenieo I'apoteearis, sense especüiop~e on 

Casals, Vda. Eulalia. Regen1 Josep Casellas. Sembla ser, mori el 1716 
Ros, Ma Angela, Vda. de, tenia apotecaria el 1754 
Salvador, Eulhlia, Vda. de, tenia apotecaria el 1760 
Traveria, Vda. de, tenia apotecaria el 1765 
Troch, Vda. A. Ma., tenia apotecaria el 1716. Regent Josep Xera. 

El 1716 tenien apoteearia sense espeuficat~se el Uoc 

Morreras, Pau 
Romi Ramon Francesc 
Torras, Josep 

Mares  apoleeariF que trebnUen eom a fadn a I'apoteiana del seu p m  i no coasien, en 
aquestes dates, amb apoteraria propia 

Carbonell Bravo, Dr. Francesc 
Gorgui Bohigas, Ramon 
Peiücer Bninet, Dr. Carles Fran. 
Salvador Riera, Dr. Joan 
TageU Novell, Agustí 



Data i edat d'mgds al CoLfegi. Data de defunció. 

Nm In& m1 Edat Data d e b a 6  Obsewaciors 

AmeUer Mestre. 
lgnasi Rancesc 13.12.1747 18 30.01.1@4 EI d'lgnasi - El 1751 va estar absent 

de Barcelona 
AmeUer Mestre, Joan 19.07.1765 24 Fil d'lgnasi AmeUer OLiu 
Ameller Oliu, lpasi 13.08.172.3 32 Pare d'lgnasi Francesc AmeUer Mestre 
AmeUer Ros, Joan 21.M.1786 20 Durant 180813815 no s'indica on és. 

Saben que el 1815 tema apotecaria 
BahiFonfseea, Josep 1LM.1801 33 Dwant lSfl/13 s'igmaonts, El 1815 no 

no paga per haver estat ajnd. en I'Extrc. 
El 1802mrsia con a faddsense 
especifcar-se on trebaiiava. 

Barra, Raimon 20.12,1747 20 1778 Absent duras 176ü78. Mortabsent 
de Barcelona 

Bertrán Cast6 Cuitar, 
Pau Antoni 05.11.1139 18 17.10.1794 El 1789 no te apotecaria ni treballa 

en l'o6ci 
Bertrán Cast6, Francesc 19.08.1709 . El 1716 tenia 4Oanys 
Bertrán b t 6 ,  Gaspat El 1716 tenia 36 anys, y el U30 

estava impedit 
Bmnés, Jaume 2403.1722 29 ??.Ol.l7M) 821 - 
Calsa Rabassa, J w p  18.07.1778 28 El 1815 esta absent de la anta! i no 

exercei d'apotecañ 
Campiio Sun6n, Josep 03.01.174 29 ??.07.1760 
CarboneU Bravo, 
Dr. F r a n w  2801.1789 22 1795il807 no paga per ser doctor en 

medicina 
CarboneU Sena, Jaume 07.03.1763 37 
Casals Amengol 23.09.1138 24 
CasakBenet 15.03.1722 21 
Casals, Vda. Eulitia ??.??.1716 Regent Josep CaseUas (?) 
Clw, Gil 10.06,1801 13.11.1803 
Ca, Francese 30.06.1800 45 El l a  o0 paga per ser 2n Ajud. de 

Fm. dels Hospitaisde Campanya 
Ca, J ame  0910.1197 52 El IBi4 resideu a CaleUa 
CoU Casals, Dr. Benet 20.U2.1763 24.M.1795 Durant 17Mi1769 s'ignora el seu domidi 
CoU Oller, Pere 04.12.1743 34 ??.01.1781 
CoU, Miquel 03.05.1775 23 
Cornes Ferrin, Josep 19.01.1741 W M.12.1767 
Campte, JaOnt El lgf6 tenia41 any 
Femra Comemia, 
Josep lgnasi 11.12.1772 20 1803.1795 
Fenera Pascoal, J m p  11.11.1739 19 03.03.1793 
Fenera. Mari& 19.03.1722 48 03.07.1725 Segurament era regent de la 

Vídua Mariana Paswal 
Fm~sCosta, Josep W.ll.l772 32 Ol.B.1808 
Fma F e m l a ,  Pere 05.03.1746 33 12.07.1786 



Nom 1ng .d  Edat D a t a d e h i d  Obse~añMls 

Fina Janer, R m n  28.01.1791 29 
Fontana. Dr. Joan 02.02.1743 El 1716 tema 44 anys 
GamgaGiber!,Francesc 23.M.1771 35 26.04.1793 
Gorgui Bohigas, Ramon 15.02.1786 26 12.08.18M) El 1197 no paga per ser Famiiisr 

del Sant Ofi0 
Guitari Soler,loan 0607.17% 32 El 1 W  no paga per baver estat 2u Ajud. 

de Fam dels HospiWsde Canpanya 
Gurgui AmeUer, Joan 18.081756 31 El 1799 figura wmoa Mestre a p o t d  

sense a p o t d a  
Horia, Francesc 1301.1758 23 ?0.@.1777 
Mamigat Mire!, Gaieth 22.02.1775 24 02.07.18W 
MoUa R o i & h  Josep 15.11.1741 20 08.11.1801 
Mollar Sala, Josep lguasi 18.11.1772 21 
Mollar, Dr. Benet ??.05.1745 E1 1716 tenia 38 anys 
Morer Compaoy,Francesc 16.üZ.1757 22 12.11.1810 
Mores Dr. J w p  El 1817tenia 37 anys 
Morer, Jaume 11.02.1792 El 1732 tenia 25 anys 
Moneras, Pau 
PadreU,Dr. Lampo6 0901.1736 28 173Dn7@.17W742 exempl per ser 

822 eclesihtic. El 1783 desapareix del Cadastre - PadreU, Dr. Pau El 1716 tenia 25 anys 
Paaies Montaner, AutoN 05.10.1801 56 E1 1805 consta m a faddsense 

especiiim resmk 
Pau Benrán, Francesc ??.??.1739 42 B.M.1772 
Pau Claret, Francesc 02.02.1732 23 El 1807 tanea Sapotecaria i pren Ordres 

Sagrada 
Pellicer Brunet, 
Dr. Carles Fran. 13.01.1798 7.3 El 1815 resident aSant Pere de 

Riudevitlles 
Pellicer Cmxent, 
Dr. Carles Franc 07.12.1786 41 
Rabassa Xumis, J w p  16.02.1741 26 24.04.1188 
Rabassa, Pau 23.08.1721 27 ??.??,1768 
Rafer Bohigas, Josep 25.021765 28 17.04.18W 
Rafer, Josepesie~e &.02.1793 26 
Ribas, Raimon (o Ramon)??.ll.I761 El 1717 lenia 28 anys 
Roddguezniset,Marih 21.07.1773 25 Ol.ll.lRO1 
Roma, Raimon Franmc 3001.1722 26 10.08.1748 
Rns,Dr. Jnsep V.01.1154 El 1716 tenia24 anys 
Ros, Esteve ??.??S735 El 1716tenia52 anys. Des del 1714 

esiava exempt de paganent 
Roure, Pon( 12.03.1801 38 El 1815 rüidiaa Viirnova 
SabaterFener,loan 14.07.1767 31 3O.M.lSm 
Sabater Galcerán, Joan 01.02.1792 23 
Sala Dodnech, Aotoni 25.11.1772 20 02,B.1814 
SalaGuirdia,Franí~c 06.12.1741 21 15.03.1198 



Nom Ing. wi Edat Daladehinció 

Sala, Dr. Antoni 29.01.1748 
Sala, Francex 02.07.173(1 

Salvador Pedrol, f a m e  23.%.1740 
Salvador Riera, Dr Joan 21.02.1126 
Salvador Riera, Dr, losep 07.06.1760 

Sauch, loaa 11.05.1806 54 
Saurina, Jaume M.12.lnB M M.01.1748 
Saunna. l w p  ??.??.1129 
SavaU Valldejdi, Anioni 05.02.17Il 25 

Tageil Fornés, Pere Faust 11.03.1751 24 
TageU Novell, Agusti 21.01.1789 27 

Tagell Pi, Gaieth 02.01.1'723 M ??.??.113S? 
TageU, Pere Faust 28.04.1142 

Tonas, foxp 1202.1726 
Traveria Prou, l o a  29.01.1773 20 28.06.1797 

TraveriaTones. Jaume lZ(M.1759 40 16.Cú.176 
Traveria, Vda. de 
Tmch Fogueres, Raimnn 26.03.1792 

Troch,Dr. Josep 1309.1742 
TrwbJd. A.M: 
Rg. Josep Xera 
W a r d a ~  Dr. Aaloni 21.01.1722 24 

Vilardaga, Joan 28.08.1724 
Xammas Gen& 01.03.1780 
Yáoa Rowa,Lluis 08.07.1771 M 

obse~aaom 

El 1716 tenia 23 anys 
B 1716tenia53 anyr Ei l79Zatavaesempt 
de pagament per ser C o h  de Bani 
El 1716 tenia 63anys 
El 1116teria33anys 
El 1716 t e ~ a  29anys. El 1726 estaba 
absent de la ciulat 

El 1716 le& 62 anys 
Des de 1815 éscitatwm a Jmep 
Ignasi. Durani l8l5fl6 no paga per havei 
esiat Ajudant Ir de I'Ex&rcit 
El 1739 s'absenta, deixant a p o t d a  
obena a Barcelona 

El 1716tenia 54 anys, ides del 1127 
esiava impedit 823 - 
El 2716 teoia 48 anys 
El 1773 lema20anys. El 1181 s'ignora el 
seudomicili. Durant 1786197 no paga per 
ser pobre de solemnitat 

El 1132 tenia 22 anys 

El 1716 tenia 40anys 

Absent de la autatdes de 1733. El 1789 
se sapque ja hana n o n  
El 1116 tenia 76 anys 

Durant 177711718 no t i  apotewia i nu  al 
caner Ample 



Apoteraris que practicaren en apoteciuies de Lamiliars o no 

Non Data A l'aptecalia del reu pare Data 
En M e 1  

A m e k M s b e . l @ F m  114116g1155160 P g d e l ' h p C r  
AmeUer Mstre, Joan 1766 Aq de ?Angel 
Amelier Ros, Joan 1786 B b k  
Bahi FonWa,Jmep IsOZ 
c a h ~ a b a ~ a , ~ o ~ e ~  mnam 

C a r h e l l  Bravo, Dr. F~ancesc 1 7 W  
faibonell Sew J a w e  
W A ~ g o l  
Co, F m m c  1805107 
CoLlCas&, &..Be 1763 
cdi,Miquol 1115 
F e m  Cnnwma, Jmep I p  I V N i  
Femra,MaA 
FanésCosta,lmep 
Ganiga Gibert, Franca  

Riera de Sant Joan 
1143 
1184146 

Jaume Ca - Sad Ramon 
E r c u d i h  
Esromuers 
Boguelia 

1 1 1 m  
mz 
l l l l  

824 - Foigui Bohiga&Raman 1186Ri Haspita] 

M o k  Roi& Dr J m p  l14l14i Bom 
MoUarSalk Jmplgnapi IllUBOl Bom 
Morer Campany, Fmmc Il5119I Ample 
Pau Berlrán,Franc~sc 1 1 W 4  
PeUicerBnuieClhCarlsFran. 119118W-1816 Barrelonela,Barolonela 
Rabaaa X u m q  lmep 1141156 Montada 
M e 1  Bohim J m p  1166 
M e r , J m p  Esleve 11941lBOi Twanta Poiiadel'Angel 
Km, ,h l w p  171611135 Hmpilal 
SabaterGakeih,Jaan 17DD6179511802 CandSombreren 
Sala Domhnerb,Antoni l R 9 M  Bnqueia 
SalaCuhd¡a,Frantest 1141141 Boguena 
Sala, h Anloni 1716D Bogueiia 
SalvadmRiera,Dr Joaa 1116N Ample 
Salvador Riera.üc J w p  1716115-37I7fl9 Ampb. Ample 
~ J a u m e  1728 Bbna 
TageU F m b ,  Pere Fa& 1151 
Tagd Novell,Agu* 179W180S b e  
TmeU Pi,Gicta 1114M Pkp de Sama Annn 
Tmb Fogueri$ R h n  113W1 DaguedUbreteria 
Vilardaga,Dr, Antoi 17ZA C p U a  d'en Mar& 
Xaumq Ueds 1 7 N  

Nos'especiSa 
Del seu onde, 
Jmep R a k  - Montiada 

Pau Rabaaa 
Pere Cal  O k r  

Vda Manana Pasuiai - Boguena 
Yda.SalPador. Ampie 
Amengol M - Ample, 
davant Es$ de la M& 

F r a n m  Sala 

Joseo Camas Penan 



Ramon Jordi i Gonzólez 

En aquest annex en que figuren els apotecaris establerts a Barcelona es detallen els noms 
d'alruns que especialment es van distingir en el camp cientffic, destacant la seva activitat din- 
trc de la Reiai ~ r a d e m i a  ds  Ciencies I - A ~  de ~ a r i s i o n a .  Falia multa t a s a  a acomplir p.r 
conr'ixrr be la siiuació cisntifica d'aauests I d'altres awlecaris msmbrcc uue forrn de Id Re~al  
Academia, pero aixi i tot hem reaiitzat alguns estudis cntics prenent m m  a material el con- 
tingut dels seus discursos. (1). 

- 
1 - Com a exemole. veeeu: foidi. R.- Jase Anlanio Savsll. boticario. v la auimica aolicada a la minería . . "  . .  . 

cn 1812 Bal.lnf.Circ Ftc3 (1576) 74.39 17 - L a  cn,cl traci6n de i ~ ~ r d l c i  q U n  cl acaJ6miai hatica- 
no hsru'lun3r Idrl lgndclo Mollar. AITiENA I(1978) %J7.  4 16 (la inexpcnfnril dcli ediliis 825 
queda palesa en la cunhiiió dets gravais il.luslratius del lreball) - Antonio Sala, un botiuirio barce- 

- 
Ion& aficionado a la bot6nica. WI-FARMA. XIll11980) 1: 10:17 y 2; 7982 -Criterios del boticario 
y aead&mico barcelonés JIose Ignacio Mollar sobre la tinta de escribir. OFFARM, I(1982) 9; 452467 
- Anotaciones a los discunos botanicos del boticario barcelooes Antonio Sala y Domenech. Anals. 
de Med. y Cimg. U( (1982) 261; 3 4 6  - Rev. Semk. Cal. Pat. Med. l(1982) IS: 2952 (publica1 sense 
I'autoritra06 de I'aular i sense ~ e c i 6  de proves) . Situación científica del boticano Juan Amellcr 
ante el estudio experimental de la salubridad del aire almasferico por medio del eudi6metro.- Con& 
Ini. Hist. F a n .  Granada, 25ii9septiembrc 1985. Circ. Ftca. X L I I I  (1985) 288; 215248 - Capolecan 
Jaao Ameller i Mestre i el seu discun sobre la utililat del ferro en les arts. 13 de gener de 1796. V& 
Cong. Hist. Med. Cal. Barcelona 315 de juny 1988. Gimbernat, U( ( O )  (1988) 157:170- EL disninodel 
boticario barcelones Jose Ignacio Mollar sobre el 6cido sulfúico (14.1.1797) 1 y 11, Circ. Ftca XLVI 
(1988) 297,33:48 - 298; 1W:126 - Los discursos botanicos del boticario barcelones Franam Moier 
pronunciadas en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. (1) y (11). (9.5.17a1113.11.1799) 
Cong. Int. Slaria della Fam. Piacenza, 23iZ5.9.1988. Atti del congresso de Piaceoza. Le piante medi- 
cinal¡ e il loro impiego in farmacia "el corso dei secoli. 192204 - Circ. Ftca XLVII (1989) 301,2944 
- Análisis crílico de los diseunas botanicos del boticano barcelan6s Francisco Morer 9.5.1787 (11 , . 
Cong Int. Stona del13 Famiacta Cuiiglionullo'l.ivarno. 13.ILlU 1989 - Ctrc Ftw XL\'II (19dY) 
3W. 291 3UU. C<>mentario al dirrrno del botiwno yulmlw Dr In,e Mollar. padir robrr la fahnu- 
ci6n dcl n~lru 12 4 1780. BSAHCFC, I I  (1991) 4, 3343 . l b  memona Irid3 por rl bati;ano bsrczlo- 
n6s Francisco Morer sobre la inspiraci6n y erpiraci6n de las plantascotejada con la de las animales. 
28.10.1789. - B.S.A.H.C.EC. V(19%) 12,26:39. 
Resulten il.fustratius $obre els m k e m e n t s  de I'auafecan Ienasi F r a m  Ameller: Jordi. R.- " 
Manual de autumed>ca;i6n del boticjrio barc~lonf~ Ignlc80 rrdnci\cu Amrllci S. XVIII - 
BSAtiCtC. V (1996) 11.12 32 . Val la pena 11mbE csm<niar. malgidt que nuera zpatccin ertablcn 
m b  apolrcanr obcna a Bdrcclon~ Joidt. R.. El drcurs de 1773 JG i'apuicidn Anion, Paliu i 
Verdera sobre el sen bamlonEs des d'una penptiva famacolbgica i d ' i t e rb  social per t'econo- 
mia catalana. VI1 CongrEs @Historia de la Medicina Catalana. Tarragona 618 novembre 19%. Sala 
d'actes Fac. de Dret.. 11% h.. Resum oonEneies. 0.52 - Circ. Ftca. L (19%) 346: 316323 - Pel aue fa 
a la famiiia delsSalvador. cal tenir en &mote: cabal16 Maní. l.. La faiüia ~alvador una nissai d'a- . . 
potcuri, Clclla Barcelona. AponaciO histbrca 8 evoluo6 d~ 11 famidcia en la pnmsrv mr.i>l orl 
,<&Ir XVlll (Test dwtordl) jBarc~low~. 19&) V 1 1  11. 765 pp 





Ramon Jordi i González 

per part del Col.legi que als ebnsols i administradors se'ls concedis la facultat de visitar i 
reconhker les oficines dels apotecaris. I que en cas que els matenals no fossin de bona quali- 
tat poguessin ilenwr-los, wm era wstum fer segons les ordinacions fetes pels consellers de 
Barcelona I'any 1445. 

1 consta que tot akb  i d'altres coses foren wnfumades amb privilegis reials, els quals 
consta pel dit sindic que foren i s6n de molt antiga observancia, i especialment resulta de les 
declaracions dels testimonis assesson sobre els articles preseotats pel sindic el 8 de novembre 
de 1702.1 wnsta igualment que el Protomhdic mai ha visitat les botigues d'aquesta ciutat. 1, 
a mes, de la certifi&ió feta per Joan Francesc Verneda, notar¡ públiC de ~ar&lona i escrivh 
dels assumotes de dit Col.le& sue wnsta al llibre servat a I'Arxiu. es troba anotada la Reial 
Provisi6 f& Y11 de gener-de'1538 en la causa que aleshores indecisa entre el sobredit 
Col.legi, d'una banda, i els protofisichs de sa Majestat, d'altra banda,.. fou revocada la visita 
feta pel Dr. Guerau Boquet a la botiga de I'apotecari Joan Florenw, al qual se li hague de res- 
tituir, per altra Reial Provisi6, els medicaments presos pel dit Dr. Guerau Boquet previa ins- 
pecció i visita dels ebnsols i llur vist i plau. 

A tot aixb s'hi afegeix que si la dita constitució aplegues tambd als apotecaris de 
Barcelona. seria en oeriudici de la iurisdicci6 de la ciutat de Barcelona. en concordar i esta- . . 
blir els privilegis reials obtinguts i organitzar els Col.legis i els Gremis: doncs es restringeix 
llnrs facultats. i no es creu aue la dita constitució vuleui orovocar tal oenudici. no concloent- - .  . .  . 
se que dites ordinacions i pnvilegis de Barcelona s60 abolits per aquella coostituci6. de la 
mateixa manera que per una constituci6 general no s9anul.len els costnms i privilegis especials 
de qualsevol universitat i menys a Barcelona, on llur revocaci6 requerek una ordenació espe- 
cifica. 827 

Considerant la resta. wnsta oel Dr. Francesc Sanoera, com a Protomedic. sue no oretén - 
de cap manera impedir o prohibi que els cbnsols delSapotecaris d'aquesta ci& visitki llurs 
botieues. tal com 6s costum. sin6 aue els orediü cbnsols i el wl.leei tineuin oacBncia. i el1 
matzk visiti les botigues d e i  dits a'potecais. Consta la certificaci6 ieta Gl nible ~ a m &  de 
Codina i Farreras, escriva major General de Catalunya, al Uibre de procés eclesihtic de la 
Cúna de 17 de novembre de 1585 a la suplicació de la Llei feta pel sindic del Col.legi d'apo- 
tecaris d'aquesta ciutat, en quh es concedí facultat ais conselle&, jurats, paers i priirs de.les 
ciutats i viles per visitar, amb dos metges i algun apotecari, les botigues dels apotecaris. 

Cit2 els Reials Privilegis i principalment el confirmat pel sereníssim Felip 11, pel qual els 
cbnsols visitaven les botigues d'aauesta ciutat. i d'asuestes i d'altres causes sua1icA sue res " . . 
s'bnnovbs rn pejudici dels Reials Pnvilcg~s. i la faculiat prediia fou contempl3da en la diia 
Con.iituci6 unica. tito1 "Examen de Medicinas". aieeint-hi la cliusula "no obsiani aua1x~~ol.i . - 
pnvilegis a dits Apotecaris o a llun Col.legis wncedits". 

Consta del mes d'abril de 1808, per Gabnel Antoni Bosser, Dr. en Medicina Protofisic o 
Protomhdic del present Principal i dels comtats del Rosseil6 i La Cerdanya, fou sotmesa la 
causa al noble Joan de Magarola, aleshores Dr. de la Reial AudBncia contra alguns apoteca- 
ris de la vila de Perpinya, i per la sentencia reial donada el 26 de maig foren condemnats 
Sebastia Vilabella i d'altres apotecaris, mes no el sindic del Col.legi d'Apotecaris de la predi- 
ta vila de Peminyi. a tenir aacihncia, de manera que des d'aleshores el predit Bosser, 
Protomhdic, pei eil i pels seus iubstituts i d'altres oficiaisde visita reconeguks i Gisites les boti- 
gues dels a~otecaris. amb un sou de 4 ducats ver cada botiga i en cada visita. 

consta dltra sentlncia Reial donada d'onze de mar( d; 1614. en la causa de Procurador 
del Patnmoni Fiscal 1 Joan hlaresch. Doctor r n  Medicina i Protomedic d'aauert Pnncioai. 
contra els ebnsols i el sindic del Col.legi d'Apotecaris de la ciutat de ~ i r i n a ,  per la quai 
asuesrs foren ieualment wndemnaü a tenis oacihncia. de manera oue des d'aleshores el Dr. 
Joan Maresch reconegu6s i visites Uun botigues amb un sou de quatre ducats. 

Consta, a mis, la reial provisi6 feta el 12 de desembre de 1661 de la Reial Sentencia wn- 
tia els dnsols i el sindic del Col.legi d'Apofecaris de la ciutat de Girona; de la qual se seguek 



que res ha d'afavorir les observacions i els privilegis dqnats pel sindic, ni els fe$ en el seu 
favor. dona les anterion constitucions a la Constitució Unica foren deroeades. i el fet de les 

u .  

visites dels cbnsols dels Apotecaris d'aquesta ciutat a Uun botigues no s'oposa a les preten- 
sions del Dr. Sanpera .... 

(Sentbncia) 
Considerades aquestes i altres proves del procés, un w p  deliberat en la Reial Audi&n"a, 

la Seva Excel.l&ncia sentencia, pronuncia i declara que els 1l.lustres Consellers de la present 
Butat de Barcelona, en observbcia de la constituci6 única, tito1 "Examen de Medicinas", 
poden anomenar un cert metge o apotecari, tots els anys, el qual, juntament amb el 
Protomkdic o el seu substitut, puguin rewnXixer, tamb6 amb els dits Il,iustres Consellen en 
cas que hi vulguin assistir, les botieues de tots els aootecans d'aauesta ciutat de Barcelona. " - 
inspeccionan1 els medicaments i preparats i rebutjant els que veiessin dolenti; i wndemna als 
dits cbnsols i al Col.leei d'Aootecaris a tenir vaciencia en la visita de les botieues o oficines " .  " 
deis apotecaris, i no es faci d'altra forma o manera i es faci calcul del salan a donar al dit 
Protom&dic, Dr. Francesc Sanpera. segons sigui el dret al Decret d'Execució, sense que res en 
sigui obstacle. 

Donada pel Reverend Cauceller, el 22 de gener de 1705. 
Publicada per Ioan Huguet. Testimonis: Feliu Costa, Francesc Cervera, notaris públia 

del Col.legi de Barcelona. 
El contingut d'aquesta sentencia Reial fou notificat dit dia i any a Iosep Pernau, sindic 

del Col.legi d'Apotecaris de la present ciutat de Barcelona. 

Sobre el salan del Protom&dic que visita les apotecaries de Barcelona, pel Co1.legi 
d'apotecaris d'aquesta ciutat amb el Dr. Francesc Sanpera, Protom&dic del Principal de 
Catalunya (*) 

(traducció lliure del Uatí) 

1) Declarant en aquesta causa, segons la Constitució única "De Examen de Medicinas" 
que els il.lustres Consellen de la present ciutat han d'anomenar cada any un metge o apote- 
cari, el qual, amb el Protombdic o el seu substitut, puguin reconhixer les botigues de tots els 
aootecaris d'aauesta ciutat. fou reservada al oresent deaet la aüestió de si el dit Protofisic o 
Protomkdic (wm diuen a1h.e~) pof demanar o exigir certa quantitat de diier wm a cens o 
salan. ver raó de dites visites. . . 

2) Pero la resolucid d'aquesta qtiesti6 en presenta una altra previa: si en les predites visi- 
tes el Protombdic té dret inde~endent dels Consellen amb vot decisiu. o si senzillament fieu- - 
ra com a assistent. 

3) Sembla que totes les Constitucions i llurs decrets s'inclinen en atribuir tota jurisdicció 
de visita als rectors de les universitats; i aixi el Protomkdic només 16 infervenci6 de consell. 

4) En segon terme, sobre el tipus d'assumpte, i tractant-se d'un afer pertanyent a la salu- 
britat de la ciutat, 6s necessari que en tingui cura no un Governador Provincial ni altre Oficial 
Reial sin6 eis Consellers de qualsevol ciutat, la qual facultat és de dret comú. Perla qual wsa 

(*) Immunitats a Praebendo salario Archiatro Barcinone Phamacopolia Visitanti pro Collegio 
Pharmacopolamm ejusdem civitatis cum Doctore Francisco Smpere Protomedico Principatus 
Cathaloniae .... (Barcelona) 1705.10 pp. 





ministres, de províncies, a les quals acostuma a visitar cada tres anys. 1 d'aixb hom wnclou 
que amb menys ra6 pot demana a l~una quantitat dels apotecaris de dins de la ciutat. . . 

lb) l. tal ioltr prr rscon&ixer Iss diles despeses. el nustre sempre lluar Senat, en aquelles 
duc\ declaracions fetes el 26 de maie de 1612 1 1'11 dc marc de lb@ dzclara legal oer a1 - .  
Protomedic el cobrament de 4 ducats de plata per cada visita, a.perpinya i a Girona, perb afe- 
eint-hi: "oer salan d'aauest i d'altres aeents". Les auals oaraules es refereixen més a aliments 
que a saiari, wm de dret els agents de visita noienen saiari. 1, arbitrant el Senat que els 
ProtomMics i agents poguessin rebre els aliments i despeses de les provisions, les redui a 
aquella quantitat, de manera que aixís'evitessin majors inwnve~ents i fraus. 1 aixi, el Senat, 
seguint les petjades de la Sagrada Congregació, permet reduir els dits aliments a una suma de 
dinen, en moderada avinenca. 

19) 1 el costum d'exigir 8 lliures i 5 sous per cada visita, la qual cosa 6s vigent no solament 
a Peminvi i a Girona sin6 a tot el Pnncioat. no ~ o t  a~licar-se en totes les anotecanes de . , . .  . . 
Barcelona, perqub, tal wm s'ha acabat de dir en els núms. 17 i 18. el raonament de les des- 
peses semeix tant per un wm per un altre cas; i perqub tal costum, wm a wntran a les 
Constitucions i els drets, no pot ser confinnat de molt temps enrera. 

20) Pel wntran, perqu&el wstum fóra menys exorbitant en la disposiciú del dret i de les 
dites Constitucions, fou orovat que era necessan que s'estengués de wsa a cosa o de Uoc a Iloc. - 

21) Finalment. rl Jit costum no pii! sostenir-se a Harcelona per la rnatcixa ran que a 
G~rond. LLida i alties llm fora clutat. b euident ucr; f6ta iniust inttoduir a la ciuiat dleun 
nou imbst a pagar, que mai havia estat pagat per al&es visites que es feren a les botigues dels 
nostres aootecaris d'aauesta ciutat. 

830 
22) Pero hns I iot Jonern de Iwni gana al ProtomL\d~c algun rmolun~rnt en concepte dc 

- ,alsn o Jicies i reconeixem que S< li ha de donar dc forma espontinia: rr.s m65 Iluiiy dr nosal- 
tres aue evadir als nostres visitan& dels drets del seu ofici, perque, tractantse aquestes coses 
d'ass;mptes pertanyents a la utilitat pública i a la higiene de 1; ciutat, en tot cai, anirien en 
pejudici de la mateixa ciutat. 

23) Perb, per que ens ailarguem en exposar I'opinió, si aixb mateix diu la nova 
Constituci6 "De Examen de Medicinas". el darrer decret de la aual. fet el onmer de desem- . . 
bre de 1585, deia: "Que els wnsellers, iahen i jurats puguin nomena un ketge i un apote- 
can. els ouals amb el Protomedic o el seu substitut oueuin fer allbaue wnté el caoltol". aue . . . . . .  
a la vegada diu: "que cada any s'hagin de visitar les botigues dels especien pels wnsellen, 
cbnsols ... etc., i a d r e c  de les universitats". Per tant, les despeses d'aquestes (universitats) i 
no dels visitadors s6n a c a m  d'aquells apotecaris en tal cas dins la ciutat de visita. 

Barcelona, 26 de julio1 de 1705 
Francesc Grases 

Annex 

El 19 de iuliol del 1766 el duc de h a d a  dirieja al rei el següent esnit: 
"Señor e; Real Decreto de V.M. a consulta &a de 7 de diciembre de 1760 se d i i ó  V.M. 

mandar entre ohas cosas. aue despues de la muerte de D. Mienel de Borbón enhasen en las 
A r m  del 'Wbunal del ~ro¡omedi~to los emolumentos del de Caiaiuña. lisbiendose tedi.  
cado Is muerte de 1). Mieurl dr Bnhón en 18 de mano de 1763. ow\rnto D. Murio Zona 
iwtmcia a V.M. para &se conraierle el ~ ~ o t m e d ~ n t i d e  Catalona v-te por 
tal laUecimiento v en 6 de mavo de dicho año. se semó V.M. dechar. seenn aviso. aue el 
M q n é s  de Squ&che me mm;nieó en i p d  leeha, era vuestra voluntad, se"observa& ¡o que 
te& resuelto tocante a ese emoleo. teniendole tenresentado el Protomedicato aue en Wtud 
de la orden de 7 de diciembre de 1760, en ia de haiber Uegado el esso de taüeeer~orbón y eo 
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que el producto de dicho Protomedirato de Cataluña, que se derivaba de los exámenes de los 
bcultativos. médicos. cirnianos v boticarios v de las visitas de botica aue a estos se hacen. , .  . 
gobernase alií por sus constituciones y privilegios paiocufares, ignoraba el Prntomedicato lo 
que debia practicar para poner en ejecución la orden de V.M.; pasé al Tribunal una orden en 
U de m v o  de este &o, comunicandofe la orden de aue se observara lo que tenia resuelto v 
dije, queél ~rotoinedicko me expusiese que inconveniente habria en el ~nttomedica& 
de Cataluña se administme por el de CastiUe como lo e m  los de A&n v Navami o a lo - .  
menos los que podrían ocurkr en que el teniente de Protomédico, que havia y eriste en 
Cataluña supüere las veces de Protomédim y gobeme los ramos de aquel PmtomedicaIo, 
según sus coastituriones y privilewos particulares, debiendose asegurar en uno y obo modo 
el;obmte para que ent&e en I& AA del Pmtomedicato se& tenia V.M. mandado, En 
satisfaeeión a este aviso. me hace el Protomedicato la adiunta represeníncion, en que no 
encuentra el menor reparo de que el ProtomeoiFato de 6ataluña-se administre el de 
Castüla. como lo es el de Valencia. estableciendose @es examinadores. oue con la mavor rec- . . 
titud gobiernen aquel ~rotomedi&to, según sus constituciones y privilegios. 

" ~ e  present& así mUmu lus pejuirios graies y acaso i&diabl& que pudimen aca. 
ecer s i  dicho Pmtomedirato fuese dirigido por el solo teniente, a quien en el dia no se causa 
ningún pe juicio, por haberse extinguido sus hcultades, muerto el principal y solo podrían 
durarle mientra5 nu tome provideuaas el Protomedicato. Este para puneda en ejwucion 
necesita Vuestra Real apmbacion, para que siendo del agrado de V.E. se adminktre el 
Pmtomedicato de Cataluóa sceún el método de Valencia. ruaidandose a rus uatuiales rus 
coostituciones y Privilegios. Y tal efecto se digne V.M. -dar comunicar al Consejo de la 
Camsrn para que expida las Cédutss convenientes y que se pidan por el T r i b d  a fui de que 831 
la Audiencia que reside en Barceloos y demas Justicias, la aunplan y auxilien sus efectos. - 

"Solo me falta decir que para evitar disensioues del Teniente de Pmtomédifo podria 
V.M. mandar que en las cuentas, que aquel dé al Tribunal, del tiempo de su vacante, se 
extienda el mismo ajuste o salario que le hubiese asignado D. Miguel de Borbón, su prinO 
pal difunto." 

E l  president del Reial Protomedicat demanava un informe sobre aquesta questió al 
Fiscal del Tribunal, informe que transnibirn a wntinuació: 

"El Dr. Tomás Joven de Salas, ñseal del Tribunal del Protomedicato de estos Reinos, 
Dice: Que per resolución de vuestra Real Persdona, comunicada por Sumüler de Corps del 
Duque de Losada en 16 de julio del uño pasado de 176L Se sirvió mandar que después de la 
muerte de D. Miguel de Borbón, se recaudasen en las Arcas los emolumentos del 
Prntomedicato de Cataiuña y como en ese Demto uo se dió forma al Tribunal, ni se m&- 
riemn Iusdebidus facultades para su ejerucion; verificado el caso, se presento en U de manu 
de 17ó3, que el gobierno de dicho Protomedicato distinto v separado del de Cadilla v funda- 
do en las partickares Courthciones y Privüegius de aquel ~rioci~ado, le constituw en los 
terminosde la mn!or imposibüidad. por cuto motivo en 27de iuniodel presote aiíode 1766. .. . 
en satisfacdón de¡ informe que por el mismo sumitler se pldii al trib&al en 25 de mayo del 
mismo, oara oue expusiese aue inconvenientes ~odían ocumr. en aue el Pmtomedicato de . .  . . . . 
Bamlona sea udministrndo por el de Castilla, como lo son los de Aragón o Natana o que el 
teniente de Pmtomediro supla las >eces de Protomédico y gobierne los ramos de aquel 
Protomedicato, según sur constituciones ) privilegios p a r t t u l m ~  debiendose asegurar de 
uno ) otro modo el que el sobrante cutre en las A r a  según S.M. tenia mandndo; espuso 
entre utnü cosas, que sin contravenir a las te~es .Municipales y Custumbws de los naturale* 
podía constituirse ¡a administración con el método pro&o asegurar a los vasdios de los 
periuicios a que estnn eapuestos con el gobierno de un teniente,quees el que de mucbos años . - 
a estu parte se ha observado y en que au podia el Tribunal conformarre con el <*lo del ver-  
dadero ,ervicio de él. Que las facultade, del Protomedicato habian con,istido en Cataluóa, 
en examinar los Profesores para que el publim los lognse de probada utilidad y calidades y 



no quedase expuesto ea la materia de la mayor importancia a fraudes ) emres que serian 
mrüiguientes dn cu aprobadun, consistiendo los emolumentoi y fondos de los dephitos que 
se hacen para el examen) en los wlsrios con que contribuyen los boticarios por mDn de las 
visi& 8 sur botica; que s i  el decinteres y honor del teniente de Protomédim, no conespon- 
dia a las ohügaciones de un cargo tan entupuloro cumo poner en su5 manos b salud de los 
ra>allos. o o d h  s i n  duda orieinwe nusiblrs males vera COU) dura aue se Base a !Y bondud . . - 
de un hombre expuesto por su hamana condicion a errar y quizá a poblar el hincipado de 
facaliativos ineptos, eon la codicia de aumenta sus emolumentos. Que con esia considera. 
cióa habia procedido el Tribunal en bs Subdetezaeiones de sujur¡sdidón con la pmución 
de cometerla (por encargarla) a hps ~acnltativosde conocida habüidad y &umb&, como se 
veriñca en b que tiene establecida en el reino de Valencia. pues creis era el medio unico de . . 
evitar fraudes y ermres a que está más expuesto uno solo; que con b misma y con la expe- 
riencia de ese tenor. se mnstituvó aue el Protomedicato de Araeón eobieme con ese meior 
metodo de que había resultado ksreforma la mas utü a fa salud pública y el mismo cou<;ci. 
miento se babia intentado ya en Calalniia con D. Miguel de Borbóo (que era Protomédico y 
no teniente de ese w o ) ,  mondo de las repetidas quejas de muchos profesores; oue en estos 
témiinos juzgaba elnihooal que en gobem-arse los kinks del ~rotom'edirato de &taluña por 
el teniente de Protomedicato tenia muchos inconvenientes. como se deiaban evouestos los 
vpsnUos al pe juicio de asistirse con facultativos de que no se puede tener la menor satislac. 
aón y que pnra preservar ese daño sed conveniente se constituya un establecimiento mn  tres 
médicas que elija el Ihounal, de ciencb y prudencia, para que con un reglamento conforme 
con las leyes ) Cnrurnbres patria eje- junios las 6mciuóes mrmpondienie, al protumé- 
diro y recauden los rohrantes parr dudes eldestinuqucse 5inindar S.M. siendonecesariogue 
paraponer en pdetica lo referido, se siMese com&icar su Real resoludón al Consejo de la 
Cámara oara ane emida las Cédulas convenientes v Que se pidan oor el Tnbunal a úo de que . . .  . .  . . 
la Audiencia que reside en Ramlona y demas Justidm den lus auxilias necrsarios. 

1.- Y hahiendose conformado S.M. en que Iii adminktraciún de dicho Protomdicatu se 
constiiuya wgun e l  mCtodo de Valencia, guardando a sus naturales su\ runstituuones ) pri. 
vilepjw, segun se ha comunicado allribunal por papel de aviso del sumiller de Corps [Buque 
de Losada de 3 de septiembre de este año, en su cumplimiento ha arnrdado hacer este ena- 
blecimiento en la forma que se previene, debe dicho Tribunal cuostituir el gobierno del 
Protumrdicalu de Cataluiia por medio de tws midiros, que debe eleeir uno con el titulo de 
teniente de Protomédico y l i s  otros dos con el de exami&dores, los &es ejercerao las fun- 
ciones oue les coms~ondan iuntos en virtud del nombramiento v tíiuio del Tribunal. mn  los 
saiarios o emolumentos y por el tiempo que se señala a cada uno. 

2.- One estos tres médicos iuntos v ante un escribano real. aue irmalmente debe nombrar 
el tdb& ejenan todas las h;ncione; que corresponden al ~ r~ to&d i co ,  se* las Leyes y 
Costumbres de CataluSa 

3.. Que los examiaadores deben presentar al escribano, las iaíonnaciones de limpieza de 
sangre, fé de bauüma y práctica y de las demás didades que se requieren segiin l& Leyes 
Manieipales de aquel P~eipado, pam ser sometidos a examen y nstas por el teniente y uno 
de los ~xam¡nado&, hallaódolas ionformes, señale el primemi dia y hora para el acto del 
examen 

4.. Que este, siendo médieo debe hacerse mn  la precisa concurrencia de los tres y asis- 
tencia del mismo esuibano. siendo facultativo a cada uno probar al nretendiente su suliiien- 
da, asi en lo especulativo,cimo en lo práciico y concluido dicho ado'debernn votar el tenien. 
te y examiaadores por Letras A y R para que no pueda saber uno lo que vota el otro, que- 
dando aprobado s i  salen dos AA y reprobado si salen dos RR. 

5.- Que en caso de repmbación señalad el teniente el tiempo que se juzgue necesario al 
pretendiente pam que dentro de el se rehabiüte y en el nuevo examen que deberá hacerse, se 
guardad b misma femalidad. 





dio que por sus ohios han de tenei; a y o  e a ~ o  dure para el Teniente de Protomédico por el 
tiempo de nuestra volantad y a los dos~exa&adoresntédicos el de dos aüos cuotados desde 
el di8 que juren sus empteoq en consenien& de lo cual y de que antetodas las coma presen- 
ten en manos del excme. Señor Marqués de la Mina, Gobernador y Capitán General de la 
Real Audiencia v Prkiando de Ca tn l~a  v oor ante escribano oue de Fé los mencionados 
Doctores D. J I I ~  ~ste<h D. Pedro Gueii ;D. Carlos   ose^, ju&ento de que bien y Gel- 
mente ejercerán sus empleos; les damos por este nuestra despacho facdtad &a osarios en 
la furnia v métodos aue se manda en la Real Cedola citada v ruhoitm~~os a todos v cuales- 
quiera senore-8 h e &  y ~osti i im de S. ~a~estad,  asíen la rele& ciudad de Barcelo&, como 
en las ohas Ciudades. Vilas v Lueares del exoresado Princimdo de Catnluña. uue los tenea . v . . 
y monozcan como tales nombrados y no losembaracen con pretesto algnno el asode sus oR. 
"os, aotcs bien lu, protejan y a ~ ~ l i & ,  pam que en todu se &upla lo isuelto pur S.M. 

"l)ado en Madrid a 11 de diciembre de 1166. D. Manuel de la Raga - D. Mwio Zona - 
D. José Amw de acuerdo con el Real Protomedicato . Francisco k e r  de Quesada - 
Exribano." 

"NOS los D.D.D. Pedm GoeU exialhedratim Extraordinario de Medicina de la 
Universidad de Valencia Presidente dela Academia Medirnoradica numerario dela RI de 
ck~ciasnahunles, y Aites de lu &dad de Bmña en la direcei& de historia nahuai thente de 
Protboaiedico oor S.M. Cue Dios ede) en el ont Plado de Cana D. Ymc io  Muntaner socio . , 
antiquior dela rLferidu de cienciasñahtrales,; Aties, y su direclor en & dUereion de Ohtica, 
y Ce~sor en 1s citada Medicu.prartica, ) ~n-Fran. ~ i r v  Socio en ehs Examioadorer en el 
pente por los Wer Sefiurei presidente, y Pmlhomedicos del tdb. del RI. Pmlho-medicato de 
ewu, Rr)nm. Alcaldes, Euundcs y Jueres mayures en ellos de los hledicas Cimjanos, 
Boticarios.., y usluido de las lanillades, a, Nos trihuidas por su, Srim. con RI.despacho su h 
en Madrid. a veinte, y Ires Agostu mil se@ setenla. 

"POR OUAWO ES MUY JUSTO. t molonne a la m o n  uue los aue se han fnhlndo - . "  
en los estudios de almu~a Me, y trabmdo baxo 18 enseñansa de aquella que saiiemn su6. 
cicmte perüu, w n  condecorados con la graduucion, que les com\ponde, a, sus penona,, ) 
meritur; POR TANTO en concideracion, que t o m  Esíete y Catunach Mancebo Boticatio 
natural de la \"Un de UNS Obipado de Urgel hiju legitimo, y natural de thoml~  Esteie ) 
Puns Labrador de dbu Lugar. r de Isabel Esteve Gavenwch Cowrfrs ha onicfic8do el Ane - .. 
de Boticario por el tiempo prescrito, y necesdo por d o  motivo hanendo parecido ante Nos 
mn  un memorial ontado. a su EP. v RI Acuerdo con el uual se suolica se sima su EP  oren- . , 
denciar, que el thente de pmtho-medito le admita, a examenes, y concluidos hallandole habil 
le expidael com~~ondl~t i tu lo;  En vista del qe e l  oomhrado thó- Estcve y Cavsnacb nos 
pnto la ft de su Bautismo, y la, certiúotorins de haver praclicado el Ane de Buticario por el 
tiempo, y con &tmtm~ prescritas eo el eup" -ala y seU de la, cunFfnnw de Cattn cele- 
brada, en el süo mil srn, dos de tener toda limpieza de Sangre de ru n&, y Cmiumbres y de 
harer tamhien hecho el Deposito com,pte de haverle exltminsdu Jaime >lorer, y Cahetano 
Miurueat Consuler anuales del CoUevo de Butinriu, dela ponte Ciudad en uto. a. lo orac. - . . .  . 
timen sus Operetonos y en qto, a, lo especulativo en ntra pncia, y en dhos Examenes haver 
dado cabal satislaccion y legitimas respueste y pr. wnsigie. haver quedado habüitado 
NEMiNE DfSCREPte segun todo asi resulta de Ins diügs. que quedan en el OfP de ntro. 
tribl. Porende atendido lo&ldo p .  la aulhoridad del Ofoo. qe. exercemos, hazemos saber, a, 
todas y qualesqr. Personas de cualquier estado, grado, y condirjoo, qe seau y, a, quienes este 
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nha despacho iuere pntado, que el reldo t h o w  Esteve, y Gsvanncb deveser admitido ron- 
fome  como, & benimerito lo admitimos para exerrer )usar ru Arte de Boticario ) tener 
Botica al pub. pam ello en qualqr. ciud, Vdla o, lugar del pnt Prado p u w e  aprobando la Sta 
Fe6 catb& ~ p c a  R O ~  &&a, Dios, y, a su S& C m e n  toma de dió dehaverse bien, y 
c u m W m t e  en el oso. v exerikio de su M e  de ester h m r e  a la Obediencia del R1 
~m¡homto ) de su ~u~r tben te ,  en esta de Catta de servir de valde, a, los Pobres de defender 
la Conceoon. dela Ymrrmculada Vireen Maria de ser leal V w l l o  de S.M. he. Dioi ede.1 v . . - . . - . "  
de sus Suerores en la RI Corona de no conceniir, a, Conspiradon alga. qe. sea eonúa S.M. 
#ates bien si noticia tuviera de tal orocuiara enn todo a t o  wnerio ea  noticiade Los R í i .  
y justs. qe. mas presto pudiere qe. 'preparara los mediaunto; segun la Conconlis a Cslta. q ~ e  
no despacham remedios internos sin especial receta de Dr eo Me+ aprobado, y no sdmitira 
receta al@ de Cirujano tocante a to  interno baxo pena de veinte y cinco übs en raso de con- 
lravencion exigidek de bienes proprios. Y, para&. conste lo refdD, y no se ponga impedimt" 
J ~ ~ a l  nomdo. thomas Esteve g Gavnonch mandamos despachai el oente rimado de letra de 
otra mano rubricado pr. los Sres Eramres seliado ron el comun d i  ntm. 010. y pr. el SecreL 
de ntro tribL reirendado. Van eo BaRa a los ieinte Mano de mil sens ochenta, v seis. . . 

Dr. Pedro GueU" 

(Doc. original propietat del Dr. J.Esteve). 

Annex XXIIL 

835 A la izula següent s'exposen, wm a masira no exaustiva, la mmposició del Tribunal del Protomedicat de - 
Catalwia el$ anys 176811821. En aquesiz taula no es lenen en wmpte vanacionc derivades de substitucions, 
inte~itats, malalüa,canvi de destí, ec. d'algunc deis seus meabres. 

Any Nom Domicilia Barcelona Condició Ckec 

S768 Joan Esteve Escard6 ? Metge Lloctinent del protomedic 

1769 Joan Esteve Escardb ? Metge Lloctinent del protom2dic 
Pere GüeU ? Metge Examinador 
Carles RmseU ? Metge Examinador 

1770 Joan Esteve Eseard6 ? Metge Llwtinenl del protombdic 
Pere GüeU ? Melge Examinador 
Pcre Güell ? Melge Llocünent del protomMic 
Rafe1 Esteve ? Metge Examinador 
Aotoni Rigals ? Metge Examinador 

1771 Pere Güell ? Metge Llatinent del protomMie 
Rafel Esteve ? Metge Examinador 
Antoni Rigals ? Metge Examinador 

1772 PereGüeU ? Metge Lloctinent del protomedic 
Rafe1 Esteve ? Metge Examinador 
Antoni Rigals ? Metge Examinador 

1773 PereGüeU ? Metge Llwtinent del prolombdic 
Ignasi Munizner ? Metge Examinador 
Benet Paltor ? Metge Examinador 

S774 Pere GüeU Plap de SOli Metge Uoctinent del protnmedic 
PedroCornago ? Metge Substitut del protomMic 
Pau Balmas ? Metge Examinador 



Nom Domicili a Barcelona Condició W e c  

Pere GüeU Piaqa de I'Oli Metge Lloetinent del pmtomedic 
lgnasi Muntaner Carrer Gignh Metge Examinador 
Benet Paltor Riera del Pi Metge Examinador 

Pere Güell Plaqa de I'OIi Metge Lloctinent del protomhdic 
lgnasi Munmer Carrer G i y h  Metge Examinador 
Benet Pdtor Riera del Pi Metge Examinador 
Pau Balmas ? Metge Examinador 
Benet Col1 Carrer dels Fxcudillen Apotecari Examinador 
FrancescSda Caner de la Boquena Apotecan Examinador 

Pere Güeil Placa de Poli Melge Llocfinent del protombdic 
Pau Balmas Carrer de Manresa Metge Examinador 
Benet Coi1 Carrer deis Escudillen Apotecari Examinador 

Pere Güeli ? Metge Lloctinent del prolomkdic 
Josep Ignasi Santpons ? Metge Examinador 
Llufs Prais ? Metge Examinador 
Josep Rabassa Carrer del Bom Apotecari Examinador 
Josep lgnasi Mollar Carrer Montada Apotecari Examinador 

Pere Güell ? Metge Lioctinent del protomMic 
Buenaventura CasaIs ? Metge Examinador 

? Mas ? Metge Examinador 

Pere Güell ? Metge Lloninent del protomedic 
Franeex Sal& Campillo ? Metge Examinador 
Benet Coll Carrer deis Escudillers Apotecari Examinador 

Pere Güell ? Metge Lloctinent del pmtomhdic 
lgnasi Muntaner ? Metge Examinador 
RancescSdva ? Metge Examinador 

Pere GüeU Plaqa de SO5 Metge LLoctinent del protomedic 
lgnasi Muntaner Carrer Gignas Metge Examinador 
Francesc Salva Campillo Carrer Petntxol Metge Enaminador 

Pere Güeli ? Metge Lloctinent del prolomedic 
Franw Sdvb CampiUoCaner PetritxoI Me" Examinador 
lyasi Muntaner ? Metge Examinador i Inspector de 

Drogues medicinals 
estrangeres 

Francesc Sala Caner de la Bocaria Apotecari Examinador i Inspector 
Drogues medic'mals 
esvangeres 

Ignasi Ameller Plaqa de I'Angel Apotecari Supemumerari lnspector de 
Drogues medic'mals 
estrangeres 

Josep Rabassa Carrer Montada Apotecari Inspector de Drogues 
medicinds esvangeres 

Manano Rodriguez Plap Pdau Apotecari Examinador 
Janme Morer Caner Ample Apotecari Examinador 
Caietb Mamgat Miret Plaqa Nova Apotecari Examinador 
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Nom Domicilia Barcelona 

Pere GiieU ? 
FranncescSantpns Roa Carrer de la Bocaria 
Lluk Rats Carrer dels Mirallers 
Muiano Rodrigua Plap Palau 
FrancescSala Gukdia Carrer de la B k a  

Pere GüeU ? 
Jasep Fenera Carrer de la Becaria 
Josep Ignasi Ferrera Carrer de la B k a  

Condició C h c  

Metge Uoninent del protomedic 
Metge Examinador 
Metge Examinador 
A p o t d  Examinador 
A p o t d  Examinador 

Metge Uoninent del protomtdic 
A p o t d  Examinador 
A p o t d  Examinador 

Pere CüeU ? Metge Uatinent del protomtdic 

Pere GüeU ? Metge Lloctinent del protomtdic 

Pere Ciell ? Metge Llocliment del protomkdie 
lgnasi Muntaner ? Metge Wcellatinent del protomedic 
? Masdevall ? Metge Examinador 

? Prats ? Metge Examinador 
Buenaventura Casals ? Metge Examinaror 

F@ Uorcm Masdeval1 ? Metge Uaaiezntdel protomedic 
Viwnc Grasset Placa Palau Metee ViceUoainent del motomtdic 
Bonaventma Casals ? ~ e i e  Examinador 
Joan Sastre Puig (?) ? Metge Examinador 837 - 
Gaspar Balaguer ? Metge Lht inent  del protomtdic 
Bonaventura Casals ? Metge Examinador 
JoanSasue Puig (?) ? Metge Examinador 

Gaspar Balaguer ? Metge " Lloninent del proiom&dii 
Llorenf Font ? Metge Examinador 
FraneescColom ? Metge Examinador 
Aotoni M m l i  (?) ? Metge Examinador 

Gaspar Balaguer ? Metge Llodinent del protomtdic 

Gaspar Balaguer ? Metge Llodineot del protornhdic 
Vicens Grasset ? Metge Examinador 
Jasep Col1 ? Metge Examinador 

Gaspar Balaguer ? Metge Uoninent del pmtomedic 
Gaspar Balaguer ? Metge Llodineni del protomedic 
J m p  CoU Carrer @en Basea Metge Examinador 
J m p  Esteve ? Metge Supernumeran 
Vicenf Grasset Plap Palau Metge Examinada 
Franeesc Monr Carrer Ample Apoteeai E x d o r  
Joan Sabater Carrer dels Sombrerers Apotecan Examinador 

Gaspar Balaguer ? Metge Uoctinent del protomtdic 

Francex Piguillem Caner Avinyb, 13 Metge Vicepresident Subdelegat del 
Tribunal del Rotomedicat 
Suprem de Salut Publica 

Ignasi Porta Baixa de Sant Pere, 11 Metge Exaniinadoi 
Josep Riera ? Metge Examinador 
Josep Caiveras ? Metge Supernumeran 



. . . . . . . . . -. . . .. 
'<A tots i rnd u etc. Es d ' m  peraue com Franeex Sem farmacopolaciutada de Manresa, 

de la diocc\k de Vic iiU ~egi t imi  natural de Jonn Sena udroguer de la rila de Bergn, de la 
diocesü de Solsona. y Pnrnciscn, ra muller, viveota, el qual en I'an de hnnampea en aques- 
ta en ternos oassats ditieeotment treballa. comwueeu~devaot nos oer sooorfni t'examei de 
la dita a r í d ~ ~ m c o ~ l a  y nos verament ivfo&ts>rimer de la vi& y costum honestedai de 
dit Francesc S e m  ver les auals devant nos fidedime comanat fen lestimoni de Pautoritat 
predi& la qual complim en apesta amb lu wislearia e inteweoúil Fmcerr Laguna, 1st- 
macovola de la vüa de RivoU colleeist ciudata de Vich, procederen u tiaminar dit Fraocer 
Sena en la dic. ari de Fannucopea, com en semblunb es acoslumal ter, com per consepent 
les per dit examinador taris Uttenogntoris o questions ii la dila art i el seu eredci uece~ra- 
ri> i oponun,, iant &u e en tenrica com en prartirn di1 Fmtwc  Sena agwlb, segons les 
Redes de dit an i documents a r a w  de le wves congruas resposins erhibi com i p~c ipa l -  
ment ver la relacio oer dit c d a d o r  oer mitia de iurament ~ e r  aaueU eu ma i ooder nos- - - . . 
tn,\obre aquells rorporatment pntal.ronstay tambe cuns(a,dit Fmcem Semi fou i es iro. 
bat habil idoni i suúdent per pranicnr i eiercer la dila ar( de Fwnarnpea i per &o frr i com- . . . . 
poodre qualsevols remeir u ordinacions i composturas, rom e, acortumat ter y penany a 
aquells que la dila an usen i exerreiven. Prr tnnt aenent lo predit i n la autorilal prrdita, la 
qÜal co&¡m en nquests pi, a vos i a tots i fada u dek sobredits testimoniem perlopiesent 
deliberat i penset, adnetem per exemir la dita art de Qannncopea, prestat primer per eU I'a- 
costmat ituament com de fei i a  aaueU presta en ma i ooder uostre. seeons la forma del 
Cunriii ~Adenti apmtani b fe&toliu<, a¡ senyor Deu i'sb sanl. quatreEvange~ir per les 

838 n u n s  seves rorporslment t w t s d e  be iidelmenl i Ilea!ment purlnoren I'exercin de Pan pre. - 
dita i a*i com a estar a la t o a  obediencia nwtrs i a la del iostre substitut mm es amstuniat 
i tambe de servir gratis PIS Pobres de Clist a Deu recorreuts i donam per aixo con~edint a dit 
Fnincesc Sem coma benemerit i molt condiene. Uicencia i ole ooder de tenu oslesameni i 
publicament buliga aborta en lu ciutat de ~ & r e u ,  vulgui taibe' en quabe*ol i;lu o lloc del 
prewn. princiwt de Catalun!a S rnmtus de Rocselló i Cenianyn, i altres toter i cada una h r  . . 
Úiurement erercir In quen i idi la an perian) considerar. Per ek quab toti i cada uns le i tes. 
timoni dr les preseats Uptres testimoniak U prr~eol publicc instnunent fer i expedb po\\em 
uer el notari i$seriva iolniserit d seeeU oenki l  del dit nostre oiici al oeu o ''&e'> del ore. 
Eent pritiiepj, en la ciutat de ~ a n -  d i l a  kocesb de Vir el diu tres del mes de ombkde l  
anv de la Nativitat del Senwr mil sisrent\ vint i set, de les quaLr foreo te$timonií el maeniüc 
~Lmnim Was, doctor en k i i c i n a  ciutsdg de Mmres~ f Pere Foiiet, mtre, &ta& de 
Barcelona." 

3.10.1627 

Vegeu: Jorái, R., Relaciones. ap.cit.; 410-41 1. 

h e x  XXV 

SIA NOTORI. OUE NOSALTRES lo Dar. Leoooldo PedreU Pbm. en la Pmnauia . . 
lglrsia de Sta. Mari. del hlar de esla CiutiL Benefir~l, Pau Antbn BcrlMn, y Coalb, iere 
I;auato Tagell, Prca Gsniga, Antin Sal., loan linveria A p o t h d  Collegintr CiuludaBs 
de Bi+molonu, Yer quaol por part de Josiph Femrs, y Joan Amellllr Cunsuls noiaml ele. 
gib pcr S. Exa., y Reil Audiencia per lo ron6ots M) del Collegi de Apolhecnh de esta 
Ciuuil. so nos bao mwifestal d i í f eke  Pmwsirions. v Hewlucionr Der lo mnleu Colleei 
p r a i a b  la Convornrio celebrada en presenfis del N&I¡ ava~eserit ak tienta de mars Pro- 
xim passat, y entre eUas ias ties seguhnis = Proposició = En aienció a que ja per antiguos dis- 
posicions, y repetidas resohtcions del Collegi es& pmhibi  que oiogun Paüudar componga 
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laTn~pa Maena, vuue assent esta un Antidoto de la maior necessitat esoecialm&nt en la ocu. .. .. 
nenciide alguna mslsNia contagiou Ü epidemia, degaFempre krla decomu lo CoUegi, per- 
que a la intewencio de ros Individuos tinea la particular remmendaci0, y publia satislarei8; 
Y com de altra oart lo haverla fe1 en oat&lai a l m a  Individns haia ooeUt don& motk de . . 
haversen introdbit hirtivament de esimngem, y Gvent p ra t  en -e deis D I ~ ~ R ,  Y ab lo 
pretext de major acomodo se haja distribubit entre los Apothecaris loraneos venentla mm 6 
fet per algun Lodividuo del COU&; penb t d n t  obligacio zelar lo major be del Publich, y lo 
honor del Collegi deud resoldrerse lu lahedor = Re~olurio = Que se renoven, es mnlimen, 
com de predntse renovan, y wufimao las antiguas disposicions, y resoludons del Coiiegi; 
que del dia p d n t  en avant nio& Individuo, o Individuos del CoUegi per nio& motiu, ni 
pretext pugnn junts ni a solas, ni per medi de tercera persona ler la ltiaga Magnq,ni vendrer 
dtm sino la que Inri lo Coiiegi de Comu cunsentimbnt, e intenencio de sos Individuos, y en 
m de que (lo que no se creo) algun de eUs lasse en particulsr, i3 per medi de tercera Persona 
la Maga masa, enwaaw sia bona se B done deeomis, v se apiiaoe son pmdudo a benefid 
del ~oÜegi; Y en ca qu; algun ludividuu o lndividuos t h g a n ~ r i i ~ a  Magna leta de particu. 
lar, y no de Collrgi, dega, Ü dqao di", lo termini de ni9 dias maniiestarla, ) entregarh als 
Consuls del CoUeei, v e&nt apmvada se li parme desores de venuda son valor al mat& oreu 
que lo CoUegi 1Üvlnga, y per lo ex&&, y sarnvacib de la ltiaga Magna qve'dits 
individuos entregaAn se nomenen sis Individuos Collegas, los qusls junt ab los Coasots fas. 
san dit examen =Pronosidi> = No obstaot aue no se haemehenfAien a l m  Particular del 
CoUegi repugnancia alguna de las ~ontrib;cions Re& &jurm&nt en la del Real Catastro 
Penonal, lo qual e w  deteminadameal repanit per Ms superior lo que conespon i quiseuo 
havkr de r>&b Com lo imnovl dd ~ m a i c i a l  se demune en dobo auedanti an&h del - .  
ConsoLs y'Cillegi la distriburib, y repartiment de aqueU. de ahont re,ulta, que los Particulan 
judiiantse grata& del Wepartimtnb let prr lo Colkgi cum exceuiu,) exorbitant á so, lucros, 
y ganancias hiui intentat algunas vegadas recursos, ) miran1 com i psrcials los matrxos que 
per deliveracij del Collegi entrevenen en ler lo repartiment, de que ,e han original mutua, 
dissencions, y discordias v retardo en lo HI. servev* Per tsnt deu resoldrerse s i  apar be eleeir 
nlgun medi ier  hcilitar *S1 pago, ) eiitar esto, i&onveuients = Resolucib = Q;e per eviihr 
tots etus inmnvenients, que en lo deuieienidor podrim produhir lunestos efecies, se lassn 
la Cunleccio Mitridat del mateix modo que w la la Triaga Maena de comu del Colleei. tuue - u .. 
deldia present en niant ningun lndkidio, ó Individuos del Collegi per ningun mutiu, ni pre. 
ten pugan, ni a rolas, ni junts, ni per medi de tenvra Penuoa ler la Conlewio Mitridh, ni 
vendrer de altre, sino lu~sne la& lo Colleei de comu musentún&nt. inteneoao de sos 
Individuos, y en cas que (loque nu \e creu) & u n  Individuo, 6 lndividuus lassan junts, 6 aso. 
las, 6 per medi de tercera Persona la Conleccio Mitridht encaraqc. son buna se li done dem. 
mi y se aplica son prududo iI benefici del Collegk y en ras que algun Indibiduo o Individuu, 
tingw Mitridat let de particular, 6 de compafiis ab dgun Jtre, dega, ó degan dins lo Iemini 
de vu)l dins munilestarlo, y entregarlo al, Consols del Collegi y ersent spmvat se li >aja sub- 
ministrant sens vaea a vrn~orcio aue ne demnnia Cms & tantaue haia c&urnit tanta auanti- . . 
(a( com hauri *nGegG, y'que lo produdo servew per pagar lo Canaucid, ),iJgu~a cosa 
sobra quede 6 brneúci del Collegi por los gastos, que *e oflerinin, lo qual euunen, y nproba. 
cio d e w  lerlo los mntexos Con,uis. j demes Indiv~duos destinub oer examinar la Tridea . . 
~agn;~ue tots los Collegu devm entregar = Pmposiciu =Que ba;ent demu5trit la ex& 
rieuci. de alguns anys á est. pan, que lo temor cunsebut de alpos Particulars del CollPej dc 
quedar sens la pmvisio. que iudicar newar ia per lo abast. vconsum annual de sas ~&eas . . 
de algunas =os& Passatjek~;c~m sun las Florsde Pre(?iech, Twonjer, Rosas, y u h w ,  lo&a 
mopuh 6 excitht á okrir prew exressias de ellm, per asergurarse de el modo de acopiar ab 
preferencia als demes ~si(iculars dits eeneros, resuftant de aaui una mutua emuiacio tomen- 
&dude la mateixa auil de uumentiu'Q competeocia lu, pre& de el lu en gmre prejudici de 
un% y altres,per taot dru resoldreno lo Lahedor = Reolucio = Que i G de evilar esto, inmn- 
venienti, v D& que nineu falte la rrrovisio oeeessaria a omporcio de la abundan& ane oco- . . 
m, tols ló;lod;viduos eitreguen .ls Coníols en temps hlibil un estal de las quaotitu¡s de la, 
subredilnv cosa% que quiaun necesitad per lo abmt de sa Botiga, Que ertos cuyden de des. 



pq;snt &o vkor IÜ quuntilat que & h a d  recdt, t pmporcio del que bu&t demuaa, y 
que ning6 i exwprio deh que eslitigan e n m g a l s  puga comprar diU genems, ni por 4, ni per 
medi de tcmra Persona. Deos de con& P benefid del CoUeei E Lss auab tres Pmvaiaoos 
y RepoIr>&a, y lm de& en lo wb& CoUegi continua"& de qite quedam plenmint 
notnwos per dilatada eprliwao se nos ha IeliudiMm, y tenim per rnoit acertudas, y npro. 
v m  com A-fea Pb lo a d t  nehrt v m d d s  dels ~ o ~ e n a s .  &e mmoonen aaue& Perno . , 0 .  

en quaot i nostre inter&, ) rol y respcíte de no baver pogut Nosaltres &m resp ocupa 
doas earevenir i lp sobredila Convocxió, De nosim lik~ volunliit U o h ,  Y rnlUiFBm 
s q u e h ,  y tot lo que en si contenen, y Pmmelem als mencionsis Josepb ~ e r k r s ,  y Joan 
AmeUer Coosuk i esiis cosas p m P n ü  sb nsülencia de Josipb F e k r  Alguasil de Is Real 
Aodieocia de esí Piinfioat. a u e a a u e k  no i m ~ s d m  wr motiu a l m  En testllnoni del . . .  . 
qoe ómian lo prerent Ade en Barrelona al primerka del mes de Abril iel  any del Nnxement 
del Señor de mil se1 cene ,s&mfa, y &cb, d i 1  presenis ppr 1estMhais Fmm AbxZ y Jo8n 

Jonii lhveiip y Pmv. 
Pau Anton Bertran y Custo 
Fmw. Ganiga DL Leopoldo PadreU 
Pere Fausto TageU Anton Sala 
"En poder de mi Joseph Vilsrafda, y Cssssoi Notmi,que eertüico eonexer al8 OtorpaOt% 

los q& han M t  de sa m". 

Vegeu: AHJB., Not. Joseph Viamala I Cassani. Man. 1775 (11); f. 198 v, 199,199 v i 120. 

A M e x m  

El- 
Eleauanum diacanhami 
Electuanum diaciminum 
ElecNarium SUCM rosatum 

Emplasties: 
Emplastmm apostoticon 
chirurgicum 
Emplasinun ceroneum 
Emplastmm gratia Dei 
Enlplastmm metiiot 

Ungüents: 
Unguentum fuscum 1513,1558,16DB, 1613,1622,1668 
Unguennim venens 
(Ung. apostolomm) 1513,1520?,1S25?, 1530,1585?, 1608,1613,1615,1622, 

1645,1646,16S5, 1668,1679,1696,1711,1735.1745 

15t7 - De A.H.P.B., Not. Antoni Benel Joan. Invenfan de Pere Martorell. 26.10.1513. 
Reoenonum 25.1.1513131.12.1513 

t5U) - De A.H.P.B., Not. Joan ModoleU. Inventan de Melcior Rajadel!, 16.8.1520. Pliego 
de escrituras sueltas. 152011524,lg.6 

S25 - De A.H.P.B., Not. Joan Ieroni CanyeUes. Inventan de Joan Granen, 9.10.1525. 



Bursa Inventariorum 151911539 
1530 - De A.H.P.B., Not. Andreu Miquel Mir (major). Inventan de Pere RosseU, 

5.3.1530.lg.21, Plec d'escriptures 152311533 
15JB - De A.H.P.B., Not. Joan Lunes. Inventari de Vda. Jeroni Cerc6s (a.FonoU), 

3.1.1558. Plec d'escriptures i fragments de manuals. vaiis anys. 
1585 . De Jordi. R.. Inventario inwmoleto oerteneciente a la botica del Hosoital de 

Santa Cruz de Barcelona (21.1.1585). "~irc .ktca." '~~ (1982) 275; 211:221 
1608 -De A.H.P.B., Not. Pere Llunell. Inventan de Gaspar Bancharell, 28.11.1608. Llibre 

1. Inventanos 1W411611.le.28 
1608 - De Jordi. R.. s b n d a s  nupciasde Catalina Barbarhmn Juan Vilarrubia. Inventano 

v oaoo (3.10111.11.160ü). 11.31 octubre 1508. "Butll.lnI.Circ.Ftca." X11 (1981) 142,5666 . . 
16li - De A.H.PB.:NO~. Francesc Vidal (menor). Inventan de la viida ~ontsena t  Clarii, 

11.1.1611. Manual 19,lg.17 
16l3 - De Jordi, R., Para una genealogia de los boticanoscatalanes, 20.2.1613. 

"Butll.Inf.Cuc.Ftca." (1977) 91,30:37 
1615. De A.H.k?B.. Not. Antoni Joan Fita. Inventan de Francisco Magarola. 9.11.1615. 

Libro P. Inventarios 161511618,lg.40 
1622 - De A.H.i'B., Not. Gaspar Montserrat Xemallar. úiventui de Gabnel Benet 

Pedrol, diciembre 1622. Registmm Diversorum Notularum, 1622. 
1645 - De A.C.A., Inventan de Francex Carreras, 22.8.1645. Ordenes Religiosas, lgs. 

Hac. Prov. Tarrag. 
1646 - De A.H.P.B.. Not. Jaume Torres. Man.l3,1616,lg.3. Inventar¡ de Geroni Joan 

Salvador, 16.6.1616 
1655 - De da. Copia del inventari que preng6 lo Dr. Mcens Viyals, rector de Vdaiu, deis 

bensde WMiquel Padrola QOapotecxi. Die 28 januarü 1655. "Farmacia" (1929) 121-122,2224 &21 
1668 - De A.H.P.B., Not. Pere Martir Llunell. lg.30, lib.5, Cap. Mauún. 166611669. 

Inventar¡ de Josep Fontana, 2.12.1668 
1679 - De A.H.P.B., Not. Pere Manu Llunell, lg.31.lib.8, Cap. Matrim. Inventan de M" 

Teresa vda. de Fontana, 20.11.1679 
1696 -De A.H.P.B., Not. Josep Salvador Masdeu. Llibre d'inventaris i encants. Inventari 

de Rafael Roa ,  24.10.1696 
17ll- De A.H.P.B., Not. Josep Brissa. Llibre d'inventaris i encants. 167711742. Inventan 

de Pau Costa y Josep Costa, 10.9.1711 
1722 -De A.H.P.B.. Not. Severo Pujol. ler L. Inventan i encanti, 171211727. Inventan de 

la vda. Ana Mana Troch, 8.4.1722 
1722 - D e  A.H.P.B., Not. Antoni Cassani. Libro 2'de Inventarios, 171111727. Inventan 

de Antoni Antoni. 9.9.1722 
172.3 - De Jordi. R .  Reflexiones sobre el inventano de una botica barcrlonesa del siglo 

XVII. 20 febrero 1723 "Butll Inf Circ Ftca " XII (1981) 143.83.93 
1735 - De A.H.P.B., Not. Juan Francisco ~asals: ~ i b r o  1' de Inventarios, 173011738. 

Inventario de Cayetano Tagell Pi. difunto 12 mayo 1735 
1745 - De A.H.P.B., Not. Pedro Antonio Losas Oms. Inventarios 173011746. 162. . 

Inventario de Benito Mollar, 19.6.1745 
17% - De A.H.i'B., Not. Daniel Troch. Libro 1 Inventariomm, 174611751. Inventan de 

Raimundo Troch i Fogueras, 12.1.1750 
1712 -De Jordi. R.. Para una eenealoeía de los boticarios catalanes. Los Benan v tos Pau. , ~~~~ . 

boticarias barcelonews. 12 ]unlo i772. .'iol.lnf.~irc Ftca '' (1976) 76,3550; 3949 
1n4. De Jurdi, R . Una visiia dc boticas en <:ataluiia. Año 1774. "Anales Real Acad. de 

Fam. de Madnd" XXXlll 119671 2.249:348: 317.331 
1796 - De Jordi. R., ~aboticá del ~ o s ~ l , a l  de Sanra Cruz de Barcilona. Inventan 1796. 

"Bol.lnf.Circ.Ftca." (1977) 89.57:70; 62-68 

(Vegeu: Jordi, R., Medicamentos usados en el siglo XVI en el área barcelonesa. (Caldes de 
Malavella, 1984) 129 pp.; 56) 



Amex XXM 

Antidotum haemagogum 
Domini Nicoiai 1585 1588 1615 1646 1702,1752 1754 
Myrepsi Aiexandrini 

Aqua cydoniomm 1608 1622 1645 1646 1668 1679 1702 1711 
1711 1735 1736 1750 1752 1754 1774 1795 

Aqua viridis Harthmanni 1702 1735 1745 1752 1754 1774 1795 17% 

Cantharis 1364 1588 1622 1668 1678 1679 1702 1711 1722 
1722 1736 1745 1752 1754 1774 1795 

Conserva capiiiorum venens 1486 1513 1541 1608 1611 1622 1645 1668 1678 1679 1702 
1702 1711 1752 1754 1774 

Amex XXVm 

"Clase 1 V e  las Drogas, y Efectos (Exóticos) que deven considerarse únicamente 
Medicinales". (Transcnpció literal). 

842 Acacia Azeite de Víboras - 
Agarico Azibar Hepático 
Agua de Luce Azibar Socatrino 
Agua General Azúcar de Leche 
Alcanfor Bálsamo de Condom 
Aigalia Bálsamo de Copahiva 
Aigengibre Bálsamo de Fioraventi 
Almartiga Bálsamo de Mana 
Almizcle Bálsamo de Meca 
Alquitira Bálsamo de lolú 
Ambar gris Bálsamo del Comendador 
Amomo Bdlsamo del Perú blanco fluido 
Anacardos Bálsamo del P ~ N  blanco sólido 
Angelica Bohemica Bálsamo del Perú negro 
Anime Bedelio 
Anis estrellado Bexugjllo 
Asaro Bezoardico animal 
Aspalatho Butua 
Asphalto Calaguala 
Assafetida Cálamo aromático officinal 
Azeite de Hastas de Ciervo Cálamo aromático verdadero 
Azeite de LadriUos Calcithis 
Azeite de Laurel Canchilagua 
Azeite de Nuez Moscada exprimido Canela Blanca 
Azeite de Ollin Cangrejos de Rio 
Azeite de Palo Canthandas 
Azeite de Palo Santo Caña Fistola 
Azeite de Petróleo Caranya 
Azeite de Sumino empireumktiw Cardamomo Mayor 
Azeite de Succino Ethereo Cardamomo Menor 
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Carpobáisamo 
Carthamo 
Cascarilla 
Cassio Lignea 
Castoreo de Canada 
Castoreo de mssia 
China, o Xina 
Codagapala 
Colquintides 
Contiayerva 
Coral Blanco 
Coral Rojo 
Cráneo humano 
Cristal de Roca 
&bebas 
Dátiles 
Dictamo Cr6tico 
Dientes de Jabalí 
Dra~eas de Kelser 
 lem mi 
Eiiiir de Gams 
Especies Vulnerarias de Suissa 
Espiga Celtica 
Espiga Indica 
Espíritu Común ácido 
Espíritu Común dulce 
Espiritu de Coclearia 
Espiritu de Hastas de Ciervo 
Espíritu de Hastas de Ciervo Suceinado 
Espíritu de Nino corrosivo 
Espíritu de Nitro dulcificado 
Espíritu de Oliin 
Espíritu de Sal Amoniaca 
Espíritu de Sal Amoniaca Cáustico 
Espíritu de Víboras 
Espíritu de Vitriolo dkbil 
Espíritu de Vitriolo dulcificado 
Espíritu de Vitriolo fuerte 
Essencia de Agenjos 
Essencia de Anís 
Essencia de Canela 
Essencia de Cedro 
Errrncid de Clavos de Giroflc 
Esscnc~a dc C«minos 
EWncll de Enebro 
Eswncia de Espliego 
Esencid de Hinojo 
F.sirncia de Hyerva buena 
Essincia de Limón 
Esscncia de Mejorana 
Esencia de Naraniu, 
Essencia de Nuez Moscada 
Esrcncia de Komcro 
E,,encia de Rudd 

Essencia de Sabina 
Essencia de Salvia 
Essencia de Tomillo 
Estoraques en Iágnma 
Estoraques líquidos 
Euphorbio 
Extracto de Catecú 
Extracto de Kina de Garaye 
F6cula de Aro 
Fkcula de Brionia 
Flor de Esquenantos 
Flor de Macis 
Fior de Violetas 
Folio Malabatro 
Galanga Mayor 
Galanga Menor 
Galbano 
Goma Arábica 
Gomma Ammoniaca 
Gomma Gota 
Gotas Amargas 
Gotas Anodinas de Inglaterra 
Gotas Cephalicas 
Gotas del Geneid de la Motta 
Grana de Alexandria 
Grassa de Ballena 
Hastas de Ciervo enteras 
Hastas de Ciervo raspadas 
Higado de Antimonio 
Hongo Coccines 
Huesos del Coraz6n de Ciervo 
Hypocistidos 
Jabón de Starkel 
Jalapa 
Jarabe de Chennes 
Kelas de Cangrejo 
Kina-Kina 
Ladano 
Lichargo 
Ligno Aloes 
Lilio de Paracelso 
Liquidambar 
Liquor Anodino mineral 
Lirios de Florencia 
Macis 
Madre Perla 
Magisterio de Bismuto 
Magnesia blanca 
Maná 
Mandibulos del Sollo 
Manteca de Cacao 
Mechoacan 
Meconio 
Menjuy 



Me0 
Mirabolanos Belmws 
Mirabolanos Cetnnos 
Mirabulanos Chebulos 
Mirabolanos Embliws 
Mirabolanos indim 
Mumia 
Myrrha . Nardo Indiw y Céltiw ve hpiga 
Oesip 
Ojas, ú Hojas de Sen de Levante 
Ojos de Cangrejo 
Olibano 
Opiata Odontalgica 
opio 
Opopanaque 
Paja de Esquenantho 
Palo de Rosas 
Palo Nefrítiw 
Palo Santo 
Perlas menores 
Piedra Bezoar Occidental 
Piedra Bezoar Oriental 
Piedra Calaminar 

844 Piedra de Contrayema - 
Piedra de Goa . 
Piedra Hematithes 
Piedra Judaica 
Piedra Lazuli 
Pimienta blanca 
Pimienta Larga 
Polvos de Cartuxos 
Polvos de la Condesa de Kent 
Polvos de Oro de Zel 
Polvos Odontáleiws 
Quina ve1 ~ i n a k k a  
Raiu de Frexnillo 
Resina de Escamonea 
Resina de Jalapa 
Resina de Palo Santo 
Rhapontiw 
Ruibarbo 
Sagapeno 
Sal Arrnoniaca 
Sal de Agenjos 
Sal de Azederas 

Sal de Duobus 
Sal de Epsom 
Sal de Glauber 
Sal de Seignette 
Sal de Seiltz 
Sal de tamarindos 
Sal de tártaro 
Sal de Vacia Madrid 
Sanawla 
Sandraca de Arabes 
Sangre de Drago wmún 
Sangre de Drago fina 
Sangre de Macho Cabrio 
Santalo Blanw 
Santalo Citrino 
Sassafras 
Scamonea de Alepo 
Scamonea de Smirna 
Scinws-Marinos 
Serpentaria V@niana 
Spodio 
Succino Amarillo 
Succino Blanw 
tacamahaca 
tamarindos 
tártaro ourificado 
trtaro tartarisado 
Waro  vitriolado 
theé 
tierra Creta 
tierra Foliada de tártaro 
tierra sellada 
trementina de Abeto 
trementina de Canadh 
trementina de Chio 
trementina de Venecia 
tuthia 
Unimrnio 
Uria de la Gran Bestia 
Viboras secas 
Vidrio de Antimonio 
Xilob&lsamo 
Zarza P a d l a  
Zedoaria 
Zibetho 
Zumo de Regalicia 



Ramon Jordi I González 

"Classe 2' de las Drogas y Electos (exóticos) que deven considerme Medicinales, sun- 
que puedan desünarse a otms únes. (Transcripció literal). 

Agallas 
Agua fuerte 
Albayalde 
Antimonio 
Arsenicos 
Atincar 
Bolo wmún 
Bolo Oriental 
Caparosa Azul 
Caparosa verde 
Cardenillo 
Cenizas Graveladas 
Cinabar Artificial 
Cinabar Natural 
Cochonilla 
Cristal Mineral 
Curcuma 
Espíritu de Vitriolo 

Concentrado 
Flores de Azufre 
Grana Chemes 
Imán 
Incienso 
Laca en Pastillas 
Marfil 
Minio 
Piedra Alumbre 
Piedras preciosas 
Pistachos 
Regulo de Antimonio 
Sal de Plomo 
Sandaraca de Griegos 
Santalo Rojo 
tártaro Blanco 
tártaro Rojo 
Vitriolo Blanco 

Se omiten otros que pertenecen a esta classe por ser muy obvio su conocimiento. 
Barcelona, 18 de Junio de 1786 
Francisco Sala y Guardia. Cónsul 
Mariano Rodriguez. Cónsul" 

La llista feta pels droguers era la següent: 
"Los cónsules del colegio de drogueros en cumplimiento de un oficio les presentaron 

los Srs. Médicos Dr. Esteva y Dr. Soriano para que digessen las drogas que necessitan de un 
serio reconocimiento para el uso de la medicina, dizen que son las siguientes: 

Acajou Azívar 
Acassia Balcemos 
Adzeduaria Benjui 
Agarico Besuardico 
Agno Castor Biswrcino 
Alcamfor Bistorta 
Almiscle Calaguala 
Ambar Calaminar 
Amomo Calamo 
Amoniaw Canchelagua 
Anacardo Cantarides 
Anima Caña fistola 
Azafetida Carada 
Azeyte de Ajenjos Carbe 
Azeyte de Alcantor Cardemomos 
Azeyte de Cornusierbo Carpobalcemo 
Azeyte de Ladrillos Casto Vero 
Azeyte de Succino Castoreos 
Azeyte de Tártaro Cato 



Cercamla 
Coloquinguides 
Contra erba 
Copal 
Coralina 
croca 
Cuvebas 
Dictamo 
Elemi 
Elevoro 
Epitimo 
Escamonea 
Esperma de Vallena 
Espignardi 
Espiritu de Sal Amoniaw 
Espiritu de Cornu Cierbo 
Espiritu de Quina 
Espírilu Ollin 
Espodi 
Esquinante 
Estincos,~ Lagartos Marinos 
Estoracho 
Eufowio 

846 Flor de Equenante 
Folio Indio 
Galvano 
Goma Badeti 
Goma de Palo Santo 
Goma Sandarach 
Goma Yedra 
Grano Alexandn 
Hemodatils 
Huessos de Cor de Cierbo 
Ipepequana 
Lapdano 
Leche de Tierra 
Liquidambar 
Manns 
Mastech 
Meblocant 
Mirabolanos 
Mirra 
Momia 

Nous Vomitas 
Opi 
Opoponaco 
Palo Nefretic 
Pebre Llarch 
Pelitre 
Polipodi 
Quina 
Raíz de Peonia 
Rebarbero 
Regina de Escamonea 
Repontiw 
Resuras Cornu Cierbo 
Resuras de Maifil 
Resuras de Palo Santo 
Rosas Balaustrias 
Sagapeno 
Sal de Ajenjos 
Sal Inglaterra 
Sales Bolitiles de Vivora 
Sandols sitrins 
Sanet 
Saragatona 
Sana Parrilla 
Sanabas 
Sercacola 
Spaltum 
Spilseltieh 
Suecinc 
Sucino, y Comu Cierbo 
Tacamaca 
Tamarindos 
Terra Sellada 
Tormentilla 
Tudia 
nirbit 
UUs de Cranch 
~ n g i a  alcis 
Xalapa 
Xarabe de Alquermes 
Xina 
Zumo de Acassia 
Zumo de Iposistidos 

En punto a las drogas, que es pow lo que se consume por la medicina, y la mayor parte 
sirven por otras manufacturas dizen los cónsules de dicho Colegio hazen tres visitas cada atio 
en las Boticas de todos sus individuos, a fin de que hallando alguna droga maleada dan una 
sena providencia a fin de que no se vendan; y para que wnste donde wnvenga hazemos la 
presente hoy en Barcelona 6 los diez y siete Junio de Mil Setecientos Ochenta y Seis. 

Pablo Pujol y Puigrubi, cónsul 
Joaquin Pou y Nadal, cónsul" 



Ramon Jordi i Gonrález 

Cum a "Socios de Mento Rzs~dcntes" 21 pnmer ingressai ho fou el 13 de marq dc 1858. 
S'hi ressrnven elr catcdratics Raimon Fors 1 Curnet. iubilat. Juan Jost Anrizu. Rafdel Sacz i ., . 
Palacios, Josep Alerany i Nebot, Vicens Munner i Valls, Antoni Rave i Bergnes, Lloren$ 
Presas i Puig i Antoni Sánchez Comendador. Altres prestigiosos farmadutics relacionats són: 
Josep Oriol Ronquillo, Ramon Avellana Pujol, professor a I'institut Provincial de 2a 
Ensenyanqa; Jaume Codina i Franch, diputat i senador. Catedratics hgresats desprds de 
I'any 1858. anv que ingresaren eis primerament citats. foren: Julia Casaña i Leonardo, 
~rsdcnc'iremól,'~ ~ o n ~ l l .  Fructuós ~ l a n s  i Pujol, l'any 1868. i Joan 'kxidor i Cos. el 1872. 
cls quatrL. de la Facultat de Farmacia de Barwlona. i Francisca Pascual 1 Lentiscla. de la de 
Santiago de Compostela. ingresrat tombe el mateu any. De la mateua catepuna tngressaien 
cl 1888 rl catrdratic. dcca dr la Facultat de Farmacia de Barcelona. Prre Basaeaiia i 

Bonhome, el plític s b e c o  Avila i Benito Tora i Ferrer, el 1894, sent aquest últim "S&U de 
Merito Corresponsal" ja des de 1891 quan era catedratic de la Facultat de Farmacia de 
Granada. El 1895 era acceptat Francesc PuigpiquP. Raurich, prestigiós farmadutic i gran 
republica. TambP. Ramon Codina Langlin ho era el 1896 i el 1901 Feiip Guasch i Bordes i 
Josep Masó i Ammi, eis quals s'havien distingit per les seves activitats dins I'estament far- 
mackutic barceloni. L'últim ressenyat 6s el wnegut farmadutic Juli Trenard i Machirh, del 
qual, pero, no s'especifica la data d'admissió. 

inirc els ."~ofios de Mtnto Conc~punsalrs" figuren tambe numr ben coneguts dins l'es. 
iamcnt Farmactuiic csoanvol: Joseo Cdmps I Cdmo,. Vlccnie Santiago de Massarnau. José 
Martín de León, ~ a & e l . ~ i o z  i ~edraja,  Joan k r i a  Pous i camps, Nemesi Lallana i 
Gorostiaga i Manuel Jimdnez i Murillo, tots els quals havien estat admesos, igual que els pri- 847 
merament citats "Socios de Merito Residentes", el mar$ de 1858. El mateix any, i amb tres - 
mesos de diferencia, foren admeses les personalitats farmadutiques següents: Eugeni 
Souberain, Francesc Lloren$ Dourvault, Apolinar Bouchardat, Nicolas Joan Baptista 
Gibourt, Bautista Aüons Chevalier, Antonio Alexandre Busy i Lluís R. le Canu. 

Ambat I'any 1863,és admes Bonaventura Castellet i Bala. Tres anys desprds: Mariano 
Perez Mínguez, de Valladolid, Josep Montadas i Bordas, de Banyoles, i Tomas Cuchi i 
Dexeus, de Tanagona. L'any 1871 6s el de L'adrnissió del farmadutic portugu&s Josd 
Libertador Magalhaes Ferraz, de Coimbra. L'any 1876 eren acceptats els farmadutics madri- 
ienys Pedro Alcantara Lletget i Díaz Ropero i Gabriel de la Puerta Rodenas Magaña. El 
1878, dos anys desprds, ho era Francisco Marin Sancho i lgnasi Vives Noguer el 1882, aquests 
també madrilenys. El no menys conegut Luis Siboni, el 1887, i el 1895 Eduard Abras X8ra i 
Ramón de los Ríos Romero, de Madrid, i Luis Narbona Navarro, de Saragossa. 

Entre els "Socios Corresponsales" foren acceptades gran nombre de personalitats far- 
madutiques I'any 1868. Aií podem anotar el catedratic de Química de Madrid Ramon 
Torres Muñoz de Soler; el diputat a Corts, politic incisiu i escriptor de prestigi, Pere Calvo 
Annno: el5 hijtoriadon de la farmacia ~uint in  Chiarlone i ~ a r l c s  ~allaina. eidirector de la 
revisia "El Restaurador Farmactuiico". Rdmun Rulz (;6mc7; el caicdratic dc Ouimica de la 
Faculiat de Farmacia de Santiago. Antonio Casares Rodriguez; Dicgo Genaro L.lctget i Pere~  
del Olmo. e~catedritic JC Id Facultat de Madnd; Joseph Llach 1 Soliva. catedratic dc Física 
de Girona, igual quc Francesc Bonet i BonTiII. TambC consta a la Ila,ta el crtrdraiic Jr 
Grsndda. hlariano del Amo Mora, rl farmac¿'ui,c Manuel Pardo I Bartolini i d'altres i1'Araeo. 
Andalusia i Catalunya, fins arribar al nombre de 61, que foren acceptats aquest any 1858. 

Entre els estrangen podem citar Joan Baptista Derblanch, subdirector de la Farmacia 
Central de París; Leon Souberain, agregat a I'Eswla de Farmacia de Parfs; Jules Antonie 
Regnault, professor de Física a la mateixa Facultat; Henri Buignet i Pierre Juan Robiquet, 
redactors del "Journal de Pharmacie"; Adolphe Chatin, catedratic de Botanica a I'Escola de 
Farmacia de París; Louis Figuier, agregat de catedra; Fredéric Sauvan, farmadutic de 
Montpeller; Oscar Reveil, tambe agregat de catedra; Piene Franqois GuiUaume Boutay, 



redactor del "Journal de Pharmacie", igual que Noel Etienne Henry, Etienne Ossian, Henry 
Fe l i  Boudet, Eduard Fremy, Barresvil i Nicolas Teodoro Gobley. 

Altres estrangers acceptau amb la categona de socis wrresponsals foren: Pere Hipblit 
Boutigny d'Evreux, professor de Física i Química; Dr. Puiggiale, professor analista; Josep 
Tederchi, president de la Societat Farmadutica de Lisboa; Manuel Vicente de Jesús, far- 
madutic de Lisboa; Joan de Sousa Pereira, també de Lisboa. 

Els anys 1860 i 1861 ingressaren Fabre de Volpeneyd, d'Arl6s; Gelee, #El Havre, i 
Francesco Chiappero, president de la Societat Farmacbutica Italiana de Torino; Giovanni 
Marchi. sscrelari del <:onscll Suprcm de Ssnitat de Tu"". el l a ? :  Antoni Tosi, farmail'utic 
de Fenara: Gaista Surrsi. de Bolbnia, Filioo Gavina. de Manulombarda. el 1863. oer arnhar 
a I'any 1872 quan, sense haver-se interromput I'augmet de socis a tot Espanya a'aquesta cate- 
gona ambem al nombre de 134- és acceptat de Meyer, de Bnissel.les; Van de VaUe (no sera 
Van de Wiele?) tamb6 de Brussel.les. El 1878 s'amba ia als 172 socis i s6n acceutau Camilo 
Annesse, verhasseel i Vander Keilse, tots d'~mberes. L'any 1880 s6n dos famiadutics de 
Nova York els acceptats: Carles Ru6 i H. Casebeer, 

Comencat el sede XX, i amb 236 socis conesponsals, s6n acceutau el 1904 el Dr. Tello 
de ~onxca,.de portó; Pedro A. Viliaco\ta. farmac~utic de la K C ~ Ú M ~ C J  dc Sant Sülvxior El 
1YOb. Ernest Cordrrnnirr. de I'Exola Suncnor de t.armi.ia de Parir: Oscar Van Schon. rcdac- 
tor en cap del "Journal de ~harmacie'd'Anven". El 1909, luan B. Mirando, profe&or de 
I'Escola de Farmacia de Santiago de Chile; Agustín Levamin, farmadutic de Malta; Henry 
Pion, farmadutic de Les Howeau; Dr. Forestier, de Gex-Ain; Paulet, de Manguis-Herault; 
E. Pascal, de Rhbne; V. Chauvin, de Rennes; H.H. Heiberg, de Copenhague; Ernesto 

&18 Cuvelier, de Amberes; Karel de Wolf, de Bruges; Peloille, de Parfs; G. Rousseau, de - Levallois; V.E.Wicart. de Roubaix; Borson, de Chateau Thierry. Ja I'any 1918, amb I'última 
xifra de 257 socis, era acceptat Ennque Vives Monjil, farma&u¡ic de ~ e i u c i ~ a i ~ a .  

Aouesta orimera fase col.leeial ens ofereix. oer tant. una actitud clara d'academicisme i . . . . 
de desitjos de mantenir unes relacions científiques o, si més no, d'honorar un nombre apre- 
ciable de farmadutics nacionals i estrangers. 

Vegeu: lordi, R., Activitats del Col.legi de Farmac&utics de Barcelona durant la renaixenp. 
(Figueres, 1981) 22-26. 

Annex XXX 

27.41863 - Vicens Munner i Vatls. Diploma i medalla de plata de 2a classe pei seu treball: 
"Una excursión a la Puda dc Monisenal". 

21.41#63 - l?r.ne Hipul)tc Routigny Diplomd i mrddlla de pklln dr 23 classr pel scu I X -  

bdll "Elude\ sur lescorps a l'etat spheruidal" 
27.41863 -Juan Baui~,rd Massiinc. Medalla dc olais de 2a claue ncr rrralar dereminair . 

llibres al Col.legi. Els llibres eren: "La pena dels treballadon forpts considerada en la seva 
aplicació practica o sigui els Banys Manths en els esta& sardos estudias sota I'aspecte 
econbmic. estadístic. hidbnic i moral i el seu wnfrontament amb la reforma oenitenci&ria" 
(IRSI). "Manual d'higtcnc 1 medicina nhvd a l'iis de la manna mercani italiana rspecialment 
la ,arda" 08561. "S<ihrr higiene I mcdictna nasal. Anunts h h t h n n  i hihlioerafin" 118671. ~ ,. ~ ,. 
"Manual d'hidene i medicina naval o sigui guia per preservar la salut "degli equipaw" i . .  . ~ . . . 
curar 1:s ,ci.c> nialalties, destina1 cspccialmcni a 13 niarinrria mercaniil italtana" 2a edici6 
I 18581. .Suhre la insiiiuri6 i l 'un~ catedra d'fliithna filoshficadc la Medicina i de Bihlic>arafia . . " 

i Literatura médica" (1861), "Higiene naval. Sobre el transport de passatgers en els viatges 
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Ames XXXt 

CONSELLER 

I 1 DIRECCIÓ GENERAL DEIS SERVEIS 

Serveis d'Assist~nfla Social 

850 - 

Serveis Adminisiratius 

Complabitital i Habilitacid 

Personal 

Aniu 

Material 

Farmacia 

seweis farmaduties 

Control de les entitata 
ofiflah de farmacia 

Registre provisional 
especialitau 

Serveis Subalterns ' 

A m " a  Iufldica 
antidbica 

Inspemd 
m e d i  escolar 

Higiene 
del treball 

1 

Medicina 

antivenkrea 

Uuita 
antileprosa 

Uuita 
antipalúdica 

Lluita 

lnspeccions farmbcies 
i laboratoris 

Coordinacid deis 

Control i Caord'ioació Ceatres Sanirarir 

Inspecció. Serveis Psiquihl"es 

Hospitais Comarcals 

Veterinaria 

Ca'c80rit=n6i 
Inspeeñó 
Alimentaria 

Epizooiies, 
Investigacid i iluila 

Lluita 
antituberculosa 

Lluita 

Bromatologia, 
Produceid, 
Industrialirzacib, 



Ramon Jordi i Gonrcllez 

Serveis de Farmbcia 

1 auxiliar CNT 
1 famCeutic UGT 
1 auxiliar UGT 

Amex XXXiü 

CONSELLER 

/ DIRECCI~ GENERAL DEIS SERVEIS / 
1 1  

SERVEIS DE SANITAT 

P 

Coordinació deis seweis hrmaCeutia 
Conir01 de lesenlita6 ofinals de farm&cia 

RegiStre provisional d'especialilafs 



A Madrid, zona Republicana 

E. 
Sanidad Intehor 

Sanidad Exterior 

Instituciones Sanitañas 

Contabilidad 

hspección General de Servicios 

Secretaria General 

Jefatura Tbcnies de Farmacia 



18 de juliot de 1936 
A Burgos, w n a  Nacionalista 

p u d e  D c f e n ~  Nacional 24 11936 ] 

Gobierno General - 
& 

l Asesorfa Tecnica de Sanidad l 
Julia 19% I 

& 
Jefatura Superior de Sanidad 

u l SecretariaTécecoica 

Secci6ri l.' 1 M 6 0  2' 

Ispoai6o Medim Pueriniltura Tilulares 
?!hefcuIaiS Hieiene estular 

Registm 

Contabilidad 
& 

Asistencia Mblica 
y Domiciliaria 

3,"ecf. 

Cuerpo de Aüenados 
Sanidad MavOnas 
Nacioaai Expedientes 
Pemnal Profesionales Roduclos 
Lucha Sanidad Erteria 
antivenerea 

I 
Asuntos 

Farmacéuticos 
4: Secr 

I " 30.3.1938 
Jefatura Superior de Sanidad 

853 - 

Jefatura de Servicios Oficinas de despacho 

Registro 

Administracido 

especialidades farmacéuticas 



Annex XXXV 

A wntinuació es transcriuen alguns dels documents de I'afer "Tele-eXpres" 

"Barcelona, 25 junio de S í 0  

"Señor Presidente del Muy ilustre Colegio Oficial 
de Famacéuticos de la Provincia de Barcelona 
Via Layetsna,94 - CIUDAD-10 CERTIFICADA 

"Distinguido señoi: 

"He recibido su atenta farta del 25 del artual acompañando eserito de réplica a una 
rolrevista aparecido en el número 16 dc junio úliimo en nuestra periodico. 

"Para la insercióode su riplica uited i n > m  ol Decretol46, de 31 de msnu,arlinilos 6', 
99 11" y 13", pero nn menciona el nrtinilo S: en el que trata de la caducidad del dembo de 
réplica, Esle derecbo puede eienilune de acuerdo con el apartado 1 de dicho aitkulu 5" 
"siete dias naturales, cuando se trate de residentes en la misma pobLPBÓn en que se edite, 
desoués de la oubliración del escrito une se reotica". Condición une d e s  no han nimnli- 
d o , b i  -ti han perndo los siete i a s  de pl&o que señala p& ello. 

"No obstante, tengo lm páginas del periódico abiertss para aclarar cuantos conceptos 
sean n e d o q  sin necesidad de r& a los preceptos legales "Tele.eXpress" es uo dia- 
rio abierto para todos y me honro en dirigir una publicaci6n que no es patrimonio de ningún 
mpo.  Por lo tanto, tiene ese C o l d o  las paginas a su diswsición para que conteste. - .  . - . . 

«Lo que no puedo publicar, si; embaao, es el es& que me envían. Aunque lo hubie- 
R ~ A  ran entreesdo dentro del plazo, tsrnooco valdna acepiarlo, por las razones une indica el anar- - tado 3 d~sr t iculo 159 ~feftivsrnenk, considero improcedente la forma de.contestar, los 

ataques personales que en el mismo se incluyen, de los que no se snlva tan solo el redactor de 
"TelPleXpres", don Dario Vidal. Hay aíimariones y adjetivols en su escrito que podriao ser 
obieto de auerella. w r  lo aue üenen de aiaaue versonal. cuando en el trabaio a uue uitedes 
serrfrereono hab& ni u& sola alusión a p*onas. Me hago solidario del &cativo de 
''irresponsablen que usted da al debate, poque asisti al mismo. 

"El "Apentivode Tele/eXpresl',es una fórmula periodística en la que pr&cipso,en reu- 
nión abierla y cordial, peaonas que plantean problemas y redactores del periódico, general- 
mente presididos por mi, euidmdo don Dsrio Vidal Únieamenie de la misión de t&cbir 
lo que se dice. Comprenderá por eUo que los ataques a dicho periodista son, entre otras 
muchas cosa$ injustos. 

"Si ustedeshubieran presentado el exrito de réplica en el plazo establecido por el 
Decreto, arite mi negativa a pnblicado por las razones apuntadss, podrían haber recurrido al 
Delegado Provincial de lofonnación y Turismo. Ahora no creo qne sea posible. 

"Pero. repitiendo mi deseo de abrir las páginas a su lesitimo derecho a contestar, hago . - 
rasa O& de-todos los preceptos legales y les ofrezco pubti& su escrito si, de común acu& 
do, lo reelaboramos v eliminamos todo lo que sea ofensivo o tenea un tono persounl 

ILQuedo a su dwposición, saludándole muy atentamente. 
Fdo. Manuel Bañez Escofet" 

Registro Entrada núm. 192727 - 30.6.1970 
" Secretaria Junta núm. 285 - 30.6.1970 



Ramon Jonli i González 

"Ilmo. Sr.: 
"Cúmpleme adjuntar a V.I. con el pmente, lus conlestsciooes presentadas por Im cule- 

giador S m  Jordi, .llagnnya y Sw. Bonet y Condilez. a l as  comulm lomaladas de aruer- 
do con su, instrucrioner, con moliio de la publicacion aparecida el dia 16 de junio ppdo, en 
el diario Tel&xor6s. Sección "A~erilko TelrlExorés". 

"Dios me a V.I. muchos &OS 

"Barcelona, P de Julio de WO 
"EL PRESiüENTE 
Fdo. Antonio VaUs hüá" 

" b o .  Sr. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
MADRID" 

RegistroSalida Secretaría Junta núm. 411 - 1.7.1970 

"Madrid, 4 de julio de 1970 
«Sr. D. Antonio Vals Juüá 
Presidente del Colegio Oócial de F a d u t h s  - Barcelona 
"Querido Antonio: 
"Una vez estudiada por nuestm se~ ic io  de Prensa y Jurídica la carta del D i o r  de 

"TELE.EXPRESS" cuya fotocopia me enviaste, se ha estimado que, aún cuando tendríamos 
medios de hacer entrar en plazo un eserito de réplica, es preferible aceptar el ofreeiiento 
del S .  ibañez Escolet, a ñn de obtener una réplica eomcla y eficaz a los conceptos, irrefle- 
xivamente vertidos por esos colegiados de Barcelona, dañosos para el buen crédito y pretigio 
profesional de todos los Farmacéuticos Españoles y de sus órganos representativos. 

"En consecuencia te adjunto un nuevo texto en el que se complace al director de 
"TELE-EXPRESS", elinin&do los conceptos que pudieraconsiderar ;amo ataques peno. 
unles y se dejm en pie los urgumeelos que desvirtuan, romo es justa, Ini dedanaones de 
esos seüores. Adjunto también la carta que nuestra Asesoría y este Consejo estiman como 
adecuada para contestar al Sr. Ibaüez Escofet y te ruego Que una vez escrita con membrete 
de PW ~oiegio y ron la firma de su ~rerident;, eovie;cah ) escrito al Dwnor del diario 
pan, cenar con lu publicación de &le el incidente denigratorio abieito por Im Sres Jordi, 
b a e t ,  ~ o n d e j a r  ~ ~ a g r i ü é ,  

- 
"Te amdeceré que para efedos de expediente, me envieis uun fotocoda de esa carta 

una vez l;hayas remi<idoal Diredor de =TELE.EXPRESS<~. 
"Recibe un cordial saludo de tu buen miga y compañero 

Fdo. Ernesto Marco Caüizares" 

Registro Entrada núm. 198018 - 9.7.1970 
" Secretaría Junta núm. 298 - 9.7.1910 

"Secretario 
"a SU di&@do amigo y compaüero, D. Ernesto Marco Caübares, Presidente del 

Consejo General de Colegios, y tiene el gusto de comunicarte, que con esta fecha se ha remi- 
tido al D i i o  TeIelExprés, la carta y el texto recibido de ese Superior Orggaiirimo, sin n h g ~  
na mrrecrión." 

Registro Salida Secretaría Junta núm. 466 - 14.7.1970 



%.D. Manuel Ibúez Escolel 
D i o r  del DiarioTeIPIExprés - BARCELONA" 

"Distioguido señor: 

''Inicio la respuesta a su m b l e  carln del 25 de Jonio, agradeciéndole muy siucemeo 
te esta aiotud de apemtn por lo que al m n  del Decreto 746 de 31 de Alnno de L966 y 
la precisiones de s u  articulns, ulrke a este colegio las página de TcIdExpRs para su mi- 
testación al reportaje titulado "Para que sirven los Fnrmarbuticm", y para u t h  su ofreci- 
mieuto y m&sponder al mismo tiempo a esta actitud conciliadora, &es grato adjantaile el 
escrito de Rpüca anlerior, al aue se han suorimido todas las a~reciaciones de carácter wrso- 
onl resper20r los cuatro seííorw que 6g~& como autores de ias dedaraciones ierogidas por 
su redactor, así como los comentarios sobre éste. 

" M e  oshwl- spguro de que este esnito en su iedacdóo anterior y en la a w  ha 
perado por nuestros expertos asesores de n r e m  v asesores iuridieos. v aue en él no b b W  
L j u r i k ~ o  obstante, c&no usted apreciará, se b~eümioad~odo lo Qie kría S-phile de 
enlenderse como ataliue nersonal Y esto. 8 th  a vesar de aue nor TekiJhrés no hubo el . . . . 
mismo cuidado de entar en el reporísje &cinl elaresiones que justamente Pueden ser mn. 
sideradar como nolentos ataque; nl p&ti@o profesional d i  todos los ~nrnkíenticor espa. 
ñoles, en frases como la que dice, que la vida hace del FannuGutim "nada m i s  que un ten- 
dero" y que, por cierto el Sr. M@nyA, a quien TeMxprés se la atribuye, declara no haber 
pmnuncindo, o la que, atribuida a la S i t e  Booet afirma que el FarmnRutim "es an ~mfe. 
sional f~5Irado". ¡e mego, SL Director, que sinrementi pienbe s i  no consideraris ;femi. 

X56 vo que w dijera con &ner general que el periodats es un tendero o un profesional fas. 
trado. 

"Debo W o d e ,  aue los Sres Jordi. Bonet v Gonzáiez. tres de los iotenoepdos oor " .  
TelelExprés, 6#utm ya &mo finasntes de &I escntó de  anod del &o actual, anterior a esta 
entrevUia nerioWe& en aue  formula^ violentas acusscioues contra esta ¿unta de Gobierno 
en un d o ~ e n t o  d~ihdo'a l  Consejo General de Colegios Famisréotiew, lo que descubre 
que esta enlrevi?ta no es nn hedo ofssional, sino pmle de mis empaña conhn el Colegio a 
que pertenecen, y en la que bm impiicado a este prestigioso diario, cuaodo en In 
O r g ~ c i ó n  Colegial disponen de toda suerte de cauce8 reglnnientanos para ve& sus 
querelias o reelaniacionee. LP expresión atribuida a Is Bonet de que "el proyecto del 
Consejo General de Colegios nficialesg&&a" imptica un menosprecio para los miembros 
de ese Consejo que es de carácter netamente injurioso y sin embargo, no hié aleuuada o 
suprimida por TelelExprés 

"Todo esto no son sino nlpoas de las muchas indicaciones que suscita este reportaje y 
su amable a la que teugoel gusto de contedar. Dejando esto aparte, a so of&mi&& 
me acojo y espero de su cortesía y corrección profesional, la pronta pubücauón de nuestro 
escritoón~h púginas de su dinrio, en condicioies de reüeve &e le ponga ea parando mn 
las manüesimcion~ que inteota dmirtunr en defensa del pre,tigio de una C h e  Pmfesional . - 
y UoiversilWa inj&enlre criticada, cu)a dolorosa rencción ha producido centenares de 
teleunmas de protesta recibidor en las Olicinas del Consejo General mn  reridencis en 
~ a a n d .  

"Le reitero las gracias y queda muy cordialmeole a su dkposición 

E L  PRESIDENTE ACTUAL 
Fw. Jaime k Bomís Falcón 

Registro Salida Secretaría Junta núm. 46 - 14.7.1970 
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AIgus i Biblioteques 
A.C.A. - Arxiu de la Corona d'Arag6 

A = Reial Audiencia 
C = Cancilleria 
C" =Consejo de Aragón 
C.va. = Cancilleria. Varia 
P.B.Pr. =Real Patrimonio, Baylia, Procesos Modernos 

A.H.C.F.B. - Arxiu Histbric Col.legi de Farmadutics de Barcelona 

A.H.M.B. - Arxiu Histbric Municipal de Barcelona 
Ord, = Ordinacions 
Del. = Deliberacions 
Not. = Notarials 
C.P. = Catastro Personal 
P.R. =Político y Representaciones 
P.R.D. =Político y Reales Acuerdos 
V. = Veguería 

A.H.P.B. - Arxiu Histbric de Plotocols de Barcelona 

Arx. Part. - Arxiu particular 

At. Barc. - Ateneu Barcelonhs 
B.U.P.B. -Biblioteca Universitaria i Provincial de Barcelona 

859 - 
Maouscrits i originali 

A . U .  
Cancilleria. Reg. 1780,2797,2976,3380,3657,3883,4196,4247,4313,4717,4848.4879, 

5230,5919,5920,5927,5929 
Cancilleria. Varia. Registro del Dr. Alvaro Antonio Bosser, Plotom6dico de S.M. en el 

Principado de Cataluña, 1645.1647, r. 324 
Audiencia. Reg. 8,10,120,126,130,131,133,135,136,140,171,201,243,386,389,476, 

477,551,857,906,1W1 
Lg. 31,7.39,243. Sobre el Of~ciode Protomédico, Albeytar y Colegiode Cinigla (1761-1801) 
Papeles de Su Excelencia. lg. 1 
Real Patrimonio, Baylia, Procesos Modernos. 1719 núm. 3 As., 1731 núm. 3 Al. 
Consejo de Arag6n. lg. 219,230,246,248,251,253,278,290,531 
Audiencia. Consulado de Mar, S . 1 Z  a 1217 
Tarifas de Profesiones y Patentes, Matricula del Subsidio Industrial y de Comercio de 

esta Capital. Vols. 1282,2512,2521,7682, 9606/8,%63, %64,9679, %80,98826,9692,9694, 
9699, 970114, 9709112, 9718120, 9728130, 9737, 9739, 9740, 9754, 9755,9761, 976216, 982214, 
9830,9831,9846,9848,9854,9857,9860,9867,987114,9882,9927132,9943,9968,9978,10M)6, 
1005618, 1W60,1W62,10704, 10705,10715, 12692,12700,12718, 12727,12745,12760,32778, 
12797,12826, 12830, 1W8, 12894,12906, 129ü7, 16219, 16524,16596,16638,16695,16877, 
16886,16892,16902,16919,16926,16931,16937,16938,16943,16944,16965,16970 

A.H.M.B. 
Crides 1372,1373 
Index Ordinacions 1477 
Registre d'ordinacions 1445-1458, 1481-1499, 1510-1518, 1519-1530, 1530-1538, 1590- 

1595,1654-1667 



Registre d'Ordinacions Especials 1349-1364,1372-1378 
Ordinacions i Crides Impresses 1565-1714 
Registre de Deliberacions 1458-1459,1472-1473,1489-1491,1529-1530,1536-1538.1557- 

1559,1590-1591,1591-1592,1611-1612,1657-1658 
Gremis Municipals. Cada Adroguen. A-1658 
Notarials. Vísitas del Protombdic a les farmAcies de Catalunya. Anys 1609-1624-1672-1674 

Visitas F'rothomedici Y tohi RUIcipatu Cathalonia wmitatus Rosüionis & 
Ceritaniie, Anni 1621 

Registre del Protombdic. Not. Antic Servat 
Vegueria. Registre de Crides 1372 

Judicials 1373 
Cridas del Mostassaf 1654.1667 
Registro de Acuerdos 1720.1809-1810,1811-1812 
Políciw y Representaciones 1721,173&.1737,1765, 1778, 1780, 1815,1824,1827. 1830, 

1831 (1) 
Polítiw y Reales Decretos 1751-1753,1810 (a), 1814 (a), 1820 (a), 1821,1824 (b), 1825 

(C), 1826 íc) 1823 (b). 1831 fa). 1832 íb) . . . . . . , . . . 
Catastro Personal 1724-1816 
Libro de Acuerdos Municipales 1821,1822,1824,1823 
Libro de Actas del Ayuntamiento 1828 

860 Sanidad 111, vol. 1, VI1 i VI11 - V, vol. XI - 
A.íiP.B. 
Not. Francesch de Ladernosa. Trigesimum secundum capibrevium, 1364 
Not. Guillem Jordi (menor). lg.13 (12.12.1470110.8.1471) 
Not. Andrés Miquel Mir (major). Tercium Manuales contractum wmunis, lg.5 

(22.2.1516l18.2.1517) 
Not. loan Jeroni CanyeUes. Buna Inventariomm, 1519-1539 
Not. Matias Pastor. lg.6 (29.10.1590/25.2.1591) 
Not. Francisw Devesa Galcerán. Libro de Actas de las Visitas del Protomédiw del 

Principado de Cataluña y Condadas del Rosell6n y Cerdaña, 1592-1594-1598 
Not. Salvador &U. Quatemus visitas Prothomedici per Vallensis, 1595 - Quatemes apris- 

siamm 1603, Ig.20 - Manual de Negocios del Protomédiw del Principado de Cataluña, 1603- 
1606 -Quatemes aprissiarum 1608,lg.19 

Not. Gaspar Monwrrate XemaUeu. lg.32, la  pan, 1623 
Not. Pere Martir Llunell. lg.30,lih.l5, Capitols Matrimonials 166611669 
Not. Josef Salvador Masden. Llihre d'lnventaris i encants, 24.10.1696 
Not Joan Lliura. Actas del Protomédico de Cataluña, 1674 
Not. Josep Galtés. Pnmum.Mannuale Instrumentorum Ilustris Domine Prothomedici 

Cathaloniae, 6.1.1710115.7.1713 
Not. Francisco Casals. Libro 1, Inventarios, 173011738 
Not. Pedro Antonio Llosas Oms. Inventarios 173011746, Ig.2 
Miscelanea. Registro del Protomedicato de Cataluña, 1719-1734 
Nul Francisco M& üucU (1743), Septimum M~nuale (17j3), Mdnual 11 (1757). Manual 

17 117631. Manual 18 (1764). Manual U 117691. Manual 24 117701 . ,. , .. , .. . , 
Msitas de hoticxios de la Vereda o montañas de Catha. 1774. Actuadas por Jph Franco 

Claramunt y Cardenys. 
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Not. Francisco Mas Vidal. Libro 5 (1783). Libro 8 (1768), Libro 11 (1789), Libro 15 
(1793) 

Not. Joseph Vilamala y Cassany. Man.ll(1775) 
Not. Jaime MoreUo. Tercium Manuale ConUactum el Pactorum, 31.12.1776YL1.12.17i7 
Not. José Francisco Mas y Vtdal. Libro 14 (1792) 
Not. Francisco Mas y Fontana. Man. 1828,1829.1830,1831,1835 
Not. José Pich Carreras. 10.7.1843 
Not. Ramon Sanpons, 4.12.1844 
Not. los6 M' Odena, 25.4.1845 
Not. JosC Manuel Planas, 2.4.1844,20.12.1845 i 15.10.1849 
Not. Jost! Elias Cebriá. 6.9.1847 
Not. JosC M" Manola, 8.1.1850 
Not. José Parera Figuerola, 13.3.1850 
Not. Josb Javier Lluch, 18.4.1850 
Not. J. Gros, 13.1.1851 
Not. Juan Llopart, 17.10.1851 
Not. Francisco Solanes Rufasta, 17.9.1852 
Not. José Torrents JuliB, 19.12.1853 
Not. Fernando Moragas, 13.3.1854 i 22.11.1854 
Not. Joaquin Odena, 16.12.1861 
Not. Ignacio Ferrán Sobreques, 26.2.1865 
Not. Cayetano Menás, 23.6.1%3 - 861 

A.fi.C.EB. 
Memoria de los trabajos del colegio en 1857 (manuscr.) 
Libro de Actas de la Sección 4' del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, 

10.4.188011.3.1890 
Libro de Actas del Colegio de Farmacéutiws de Barcelona, 26.1.1892/21.12.1897 i 

8.1.1898/30.11.1915 
Libro de Actas del Colegio de Farmacéuticos de SabadeU. 13.9.1929Q4.9.1936 
Libro de Actas de la Mancomunidad Farmacéutica Catalano-Balear 
Libro de Actas. Juntas Generales, 6.6.1920113.3.1926, 6.6.192612.10.1933 i 

14.1.1930116.4.1936 
Libro 2' Actas. Juntas Generales, 21.12.1915127.12.1929 
Libro Actas. Juntas de Gobierno, 28.3.192511.9.1930, 5,9.1930/12.12.1933, 

14.2.1939114.10.1939 i 26.10.1939130.10.1940 
Libro 2' Actas. Juntas de Gobierno y Generales, 17.4.191416.6.1920 
Libro 2" Actas. Juntas Directivas, 17.4.1913125.5.1932 i 14.1.1930116.4.1936 
Libro de Acuerdos de la Junta Particular del Honorable Colegio de Boticarios de 

Barcelona, 15.1.1829118.9.1857 i 8.3.1831fi.9.1857 
Llibre d'Actes. Col.legi de Farmac&utics de Catalunya. Delegació Barcelona, 

Assemblees Generals, 21.12.1933116.10.1938 
Llibre d'Actes. Col.legi de Farmadutics de Catalunya. Consell General. Juntes de 

Govern. 27.12.1933/2.7.1936 
Llibre d'Actes. Col.legi de Farmadutics de Catalunya. Delegad6 Barcelona. Juntes de 

Govern, 17.4.193614.1.1939 
Llibre d'Actes de les Sessions de la Junta Directiva del Sindieat de Farmadutics de 

Catalunya. 25.10.192113.10.1938 



Llibre d'Actes de les Sessions de la Junta General del Sindicat de FamiaCeutics de 
Catalunya, 25.10.193213.10.1938 

 libre d'Actes de les Sessions de la Junta General del Sindicat de Farmactutics de 
Catalunya, 25.10.1932l31.12.1936 

Libro de Aaas Juntas de Gobierno, 7.7.3962 
Libro de Actas Juntas de Gobierno, 18.3.1963 
Libro de Actas Juntas de Gobierno, 4.10.1963 
Circulares: 29.7.1933,29.8.1934,15.9.1934,10.11.1934,20.11.1934, 
Circular del Consell de Col,legis Fanna&utics de Catalunya. Comissió Gestora, de 

13.2.1985 
Ofici de 29.3.1920 
Carta de 12.11.1963. Núm. entr. secret. junta 43112 
Carta de 25.6.1970. Núm. entr. registro general 193390 
Carta de 25.6.1970. Núm. sortida secret. junta 407 
Carta de 1.7.1970. Núm. sortida secret. junta 411 
Carta de 4.7.1970. Núm. e n b  secret. junta 298 
Carta de 14.7.1970. Núm. sortida secret. junta 465 
Caria de 14.7.1970. Núm. sortida secret. junta 466 
Carta de 30.10.1970. Núm. entr. secret. junta 595 

Andu particdar 
12 octubre 1905. Colegio de Farmac6utiws de la ex-villa de Gracia. 3 fs. manuscrits 

(iotocbpia) 
Acadtmia de Famtacia de Cataiunya. Collegium Apotecasiomm Barcinonensi. Ponencia 

de Socis Fundadors. 1938. (mecanograf.) 
Documents de Masclans. Manuscrit Acadhmia. Vol.11 
Memoria Reglamentaria de la U.F.N. Ejercicio 1930131 (3er trimestre 1932) (mecanograf.) 
Memorias del Primer Congreso Nacional de Sanidad. CNT-AIT 46 pp. 
Libreta de cuentas farmacia colectivizada num.14 (manuscr.) 
Acta d'lncautacid Farmacia núm.14 (mecanograt) 
Circulars del GTemi de Farmacbutics de la Comarca de Barcelona de 4 i 20 marc1937 
Ponencia Serveis d'fiigiene i Sanitat Annex num.1, Butileti 41, projecte 131, slf: 
Classificació industrial establerta per Decret de 26 de desembre de 1936 i completada pel 

departament ttcnic d'Indústria. Conselleria d'Economia. 67 pp. 
Conseil d'Ewnomia de Catalunya. Consell de les Indústries &Higiene i sanitat. Actes 

núms. 3,4.11.1937 - 6,21.12.1937 - 7, '24.1.1938 - 9,102.1938 - 10, '242.1938 - 11,101.1938 - 
13,14.4.1938- 17.73.6.1938i 18,28.7.1938 

Consell d'Economia de Catalunya, Membria del Consell General d'lndústries 
Farmac&utiques #Higiene i Sanitat. s/f. 

ConseU d'Economia. Informe del 16.6.1938 
Control Obrer. Decret del 18 de gener de 1937 fixant I'obligatorietat de constituir-se un 

Comité Obrer de Control en totes les indústries i comerps no wl.lectivilzats, d'awrd amb 
les normes que s'indiquen. Consellena d'Ewnomia. 10 pp. 

Estatut tipus per a establir els dels agupaments o concentracious d'empreses d'un 
mateix ram de conformitat amb el Decret del 24 d'octubre del 1936 i I'Ordre d'Agnipament 
o Concentracions del 28 de novembre del 1936. Consellena d'Economia. 73 pp. 

Full d'lnformació del Sindicat de Farmackutics de Catalunya, núms. 1 i 3 
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Anbnim. Exposición detallada de la actuación de los farmacéutiws encuadrados en la 
Confederación Nacional del Trabajo, C.N.T. (Barcelona, 1939) 24 fs. (mecanograf.) 

Reglamento del Colegio de Fannacéutiws de la Provincia de Barcelona. 21 fs. (mecano- 
graf.) 

Reproducció d'una cbpia en paper de I'Estat on hi figura la wnfessió de Fernando Arús, 
de 18.12.1958 

Reproducció de la cbpia manuscrita original de Miguel Jarque, de 18.12.1958 
J.C.C.. Reponatge farma&utic 193611939. 13 fs. (mecanograf.) 
Informe realizado sobre la 1' Convención de Farmadutiws wn Oficina de Farmacia. 31 

fs. (mecanograf. intd,) 
Jordi, R., Calak dels Apotecaris de Barcelona, Vol.lI(1960) (mecanograf. intd.) 
Gavaldh, R., Breves memorias para discernir cuarenta años de vida farmacéutica en el 

Colegio de Boticarios de Barcelona, desde el año 1920al ario 1961). (Barcelona, 1972) 27 fs. 
(mecanograf.) 

Ateoeu Bnieelonks 
Llibre de la Madalena. (manuscrit) 

B.U.P.B. 
Libro del Rotomédico. 

Publieucions penodiques 
Auxiliar de Farmacia, El - anys 19311193 
Avisos, Los - anys 1881 i 1882 
Avui - 29.8.1978,10.11,1978 i 23.5.1997 
Boletín del Colegio de Fannac6uticos de Barcelona, 1, any 1877 
Boletín Farmacéutico - anys 188811904 
Boletín Informativo de Circular Farmadutica - anys 1973 i 1975 
Boletín de la Manwmunidad Farmacéutica Catalano-Balear - anys 191911925 
Boletín Oficial del Estado - anys 1938 i 1939 
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de 23.7.1923 
Boletín Oficial de los Colegios de Farmacéutiws de las cuatro provinciascatalanas - anys 

19W i 1902 
Botica, La - Vol.1 
Butlletí de la Consellena de sanitat i Assisttncia Social - any 1936 
Butlleti de la Societat d'Amicsde la Histbria i de la Ciencia Farmaceutica catalana - anys 

1W1997 
Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya - anys 193311936 
Carta Farmacéutica - de juny 1960 a desembre 1961 
Circular Farmacéutica - anys 1959 i 1963 
Correo Catalán, El - anys 197211977 
Diluvio, E1,de 1.1.1855,19.2.1885,19.4.1885,12.2.1921 i 12.12.1921 
Dynamis - vol. 16, any 1996 
Farmacia. Boletín de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la 111 Región Catalano- 

Balear - anys 192611928 
Farmacia Española, La, de 13.1.1921 
Gimbernat. Revista Catalanad'Histdria de la Medicina i de laCi&ncia - anys 1986,1981, 

1988,1990 i 1991 



Monitor de la Farmacia y de la Teraptutica, El - anys 1897,19W, 190411914 i 196111965 
Noticias Farmaduticas - anys 196711971 
Notificamos, de 20.9.1920 i 16.10.1920 
Publicitat, La, de 3.9.2937 
Restaurador Farmac&utico, El - anys 18M,1880,1894,190911926,192811932 i 1934 
Revista Científica Rofesional - anys 1904 i 1905 
Revista Farmadutica Española - anys 1864 i 1865 
Revista de Farmacia - any 1907 
Revista Militar de Máico, 111 (1952) 40 
Solidaridad Obrem, de 12.8.1936 i 16.6.1937 
TeleleXpres - any 1970 
Vanguardia, La, de 6.9.1936 
Voz de la Farmacia, La - any 1935 
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Alberoni, Giulio, 329 
Albení, Santiago, 122 
Aldntara Lletget, Pedro, 847 
Aledo, Joan, 459 
Alemany Vich, Lluís, 15,94 
Alerany, Dionís, 453 
Alerany, Eusebi. 453 
Alerany Nebot, Josep, 453,847 
Alet, Pere Antoni, 181 
Alíons, mestre, 259 
Alfons I,99 
Alfons I1I,17-18,1W.101, 104, 280 
Alfons IV, 103-104,114,280 
Aifons XIII, 491 
Alfonso, consol, 303 
Alfonso, Miquel, 343 
Alguer, Ramon, 341 
Allende, drapaire, 756 
Alliot, Marc, 175,178 
Almela Vives, Francesc, 258 
Almenar, Niwlau, 184 
Almera, Pere, 427 
Almirall, Gaiet&,451 
Alornar Font, Joaquim, 454 
A16s Senadora, Joan d', 119,122.124,161, 

205,260,299,303-304,390 
Alvarez, Antonio, 413 

Alvear, 482 
Amar, José, 834 
Amargós Bertran, Lluís. 514,561,563,566, 

571-572 
Amargós Samaranch, Lluis, 512-514.518- 

519.522 
Amat. ~n ton i ,  186 
Amat, Joan, 176,194 
Ameller, Celdoni, 220 
Ameller, Francesc, 193 
Ameller, Miquel. 186,189 
Ameller Mestre, Francesc Ignasi, vegeu 

lgnasi Francesc 
Ameller Mestre, Ignasi Francesc, 800,807, 

809.816.819.821.824-825.836 
Arnzller Merire. Joan, 70. 145,205,274, 

277.437.797-798.803 804.806 807. 
816,819,821,824-825,838,840 

Ameller Oliu, Ignasi, 75,132,327-329,331, 
333,816,818,821 

Ameller Ros, Joan, 77-78,437,459,461, 
816,818,821,824 

Ametller, Jasinto, 188 
Ametller, vegeu Ameller 
Amig6, Pere, 341 
Amo Mora, Mariano del, 847 
Amor6s, Gabnel, 18 
Andreu, Francesc. 188 
Andreu, Jacint, 119,122 
Andreu, Pere, 154 
Andreu, Pere Sim6, 154 
Andreu Abelló, Josep, 717 
Andreu Batll6, Xavier, 449 
Andreu Grau. Salvador. 413.419.449.465- 

. . 
6671 686,693,737 

Andromachi Senior, 2643,292 
Aneel Font. Joan. 180 
~nglada, 437 
Anglada, 512-513 
Angiada, 730 
Anglada, Benet, 182 
Anglada, Pau, 161,189 
Anglada, Pere, 183 
Angibs, Antic. 340 
Angles, Joan, 45-46 
Anglid, Bartomeu l', 295 
Anguera, Joseph, 189 
Anisant, Francesc, 188-189 
Anjou, Felip d', 130 
Annesse, Camilo, 848 
Ansaldi, Andreu, 450,453 



Ansaldi, Carles, 453 
Ansens, Josep, 721 
Antequera, Ferran d', 114 
Anton, Melcior Pere, 26-27 
Anzizu, Joan Josep, 847 
Araeail. Joan. 164.166 
~ r a g 6  niron;~ra"cesc Xavier, 421,509, 

512.610 
Aran, 320 
Arboix, Francesc de Paula, 451,455 
Arboiiu, vegeu Abolin 
Arbués, Antoni, 210,221 
Arbués, Fiancesc, 333 
Archembeau de la Chardoniere, Gaspar d', 

275 
Argelet, Joan Pere, 170 
Argila, Joan, 178 
Argullol, Joan, 188 
Anstbtil, 294,296 
Arlegui Bayones, Miquel, 517,562 
Armanya, Joan, 182 
Amenter, Francesc d', 15 
Arnau, Joan, 43,293 
Arnau, Pau, 184 
Arnau, Ramon, 189 
Amella, Galceran, 170 
Aromir, Francesc, 267-268 
Arrotegui, 482 
Arsaguet, Fetix, 212-213 
Arsaguet, Jaume, 188,212,221 
Artig6, Francesc, 18,23 
Anig6, Pere, 114 
Artús, Francex, 180 
Artús, Jeroni, 180,182 
Artiis, Montserrat, 175,181 
Anusa. Aeusti. 187 
MS, Per; 45i 
Arús Duran. Fernando, 451.755-757 
Arxer, Josep, 184 
Asbert, Joan Miquel, 452 
Asbert, Pau, 358 
Ascaso, Francesc, 725-726 
Astmar, Pere d', 16 
A s t ~ c h  Crespi, 114 
Atenas, Stephanos d', 295 
August 11,330 
Auladell, Guillem d'. 15 
Aunós, Eduard, 586 
Austria, Anna d', 130 
Austria, Joan d', 120,123 
Austria, M. Teresa, 130 
Avellana Pujol, Ramon, 847 
Averroes, 298 

Avicena, 293-294,296,298 
Avila Rodriguez, Tiberio, 482,847 
AviMs Balaguer, Merck, 686 
Ayerbe, Ferran d', 114 

Babiano Ortu de Zarate, Carlos, 336 
Bacardit, loseph, 189 
Badia, Jeroni, 140-141,267-268 
Badosa, 421 
Bages, Jaume, 188 
Baget, Francesc, 188 
Bagils, 320 
Bahí, Francesc, 461 
BahíFontseca, Josep, 447,459,816,819, 

821,824 
Baiget Rios, Enric, 721 
Baixas. Felix. 217 . . 
Balaguer, Gaspar, 72,147-148,178,272- 

273.305.837 
~alcells; ~ l b e r t ,  508,782 
Balcells, Miquel, 166 
Balcells Camps, Josep Antoni, 437440, 

444-445,44940,459,462 
Baldrich. 584 
~alinas, Josep, 452 
Balmas. Pau. 396397.399.835-836 . . 
Balnst, Ántini, 219 
Balvey Martorell, Antoni, 449 
Balvey Marioreil, Jaume, 449,470 
Balvey Par&, Tomis, 445, M9 
Bancarell, Gaspar, 153 
Banch, Joan, 322 
Banetas, Francesc, 181 
Barache, Joseph, 219 
Bardina, Bernat, 155 
Barenvs. Francesc. 140 
~ a r l a b é ~ o n c u m ~ i e .  Antoni, 779 
Barnades. Miouel, 300 
Barra, ~ a " ,  142 
Barra, Raimon, 816,819,821 
Banal, Antoni, 218 
Barral, Pere, 218 
Barré, Pere Josep, 453 
Barrera, Emili, 578 
Barrera, Jaume, 70 
Barreswii, Davanne, 848 
Bamo, Del, 682 
Bamo Mier, Matías, 482 
Barthomeu, Andreu, 187 
Bartomeu, "pelayre", 332 
Bartomeu, fill de Guillem, 19 
Bartomeu, mestre, 28 
Bartrolí, Joseph, 217 
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Bas, Bartomeu, 180,182 
Basagaña i Bonhome, Pere, 847 
Basa, Jasep, 459 
Basa, Lloren$, 23.294 
Bassa, Nicolau, 17 
Bassam, Joaquim, 369 
Bastida, 118 
Bastús, Joan, 219 
Bastús, Vtcen$, 440 
Bastús Fayh, Antoni, 449 
Batet, Domenee, 641 
Batlle, Francesc, 178 
Batlle, Gabriel, 168 
Batlle Gallart, Carne, 15,18,293-294 
Batlle Miquelarena, Joan, 681,689-690 
Battestini, Niwlau, 712 
Baum6, Antoine, 299-300,400 
Baus, Agustl, 186-187 
Bausili, Joseph, 799 
Bausili Domínguez, Manuel, 721 
Baviera, Josep Fenan de, 130 
Baviera, Mana Antbnia de, 130 
Baviera, MaximiliB Manuel de, 130 
Bavorhs, Francesc, 802 
Bayona, Joan, 191 
Beau, Andreu, 331,333 
Beau, Antoni, 331,333 
Beguin, Jean, 298,300 
Bellamino, Robert, 334 
Bellera, Gui!iem de, 33 
Belloon. Antoni. 456 
 ello&, jos6 ~abr ie i ,  7'21 
Beltri, 533 
Belur$, Pere, 16 
Belvey Sans, Jaume, 800 
Ben-Juha, 27 
Benavent Camps, Guillemo de, 730 
Benech, Lluk, 369 
Benejam, Francesc, 188 
Benet Juan, Franco., 802 
Benet Pedrol, Gabriel, 343 
Benet XIII, 28 
Benetes. Francesc, 183 
Beran. Gaspar, 182 
Beringucr, DAmaw. 536.586.591-592 
Bered. meatre. R. de. 289 
~ e G a ;  Pere de, 18 
Bergamin, Francesc 553 
Bernat, barber, 19,292 
Bernat, mestre, 19 
Berthomeu @lar, 19 
Beman, 192,3M), 561 
Beman, Antoni, 193 

Beman, Bonaventura, 219 
Bertran, Joan Serafi, 154 
Bertran, Josep, 187,189,220 
Bertran, Pere, 15 
Bertran, Vicen?, 799 
Bertran Costó, Francesc, 67,816,818,821 
Bertran Costó, Gaspar, 816,818,821 
Benran Costó Guitan, Pau Anton, 799, 

801-802,816,818,821,824,838,840 
Bertran Giiell, Felip, 629-630 
Bertrellans, Pere de, 17,19 
Benvich, duc de, 129,135 
Besteiro, JuliAn, 519,598 
Bestús, Joseph. 189 
Bénézet, Jean Pierre, 18,336 
Biure, Miquel, 341 
Blanch, Jaume Joan, 219,223 
Blanch, Joan, 188 
Blanco, Segundo, 694 
Blanquerna, Damik, 18,24 
Blanquerna, Niwlasa, 24 
Blanxer, Joseph, 220 
Blas Manada. Macario. 573 
Bo, MI., 331 
Boada Marlés. Lluis. 721.731 
Boetius de ~ o c d ,  h s e l k ,  300 
Bofill, Jacint, 426,459 
Bofill, Jaume, 442 
Bofill Combreiles, Joan, 721 
Boherhaave, Hermano, 3W 
BoiI.175 
Boix Vallinosa, Alfons M. de L., 709 
Boizet, Joan, 453 
Boladeras, Joan Pau. 44142 
Boleda, Jeroni, 188 
Boloix, Miquel, 218 
Bolós, Francesc. 319 
Bol&, Francesc, 714 
Boiós, Jacint, 319 
Bolós, Miquel, 166,189 
Bol&, Ramon de, 531 
Bol& Llavanera, Josep M., 721 
Bonanat, Joan, 188 
Bonanat Palou. 15 
Bonanton, Joan, 17 
Bonavia, Rafael, 189 
Bonay, Carlos. 187 
Bonay, Joan, 188 
Bondia, Sibil.la, 16 
Bonell, Eduard, 442 
Bonells, Jaume, 392 
Bonet, Monisenat, 116,154 



Bonet Bonfill, Francesc, 794,847 
Bonet Puncemau, Rita, 777,855-856 
Bonfdl, 319 
Bonfill, Antoni, 220 
Bonfill Jacas, Rosend, 422 
Bonifaci, 698 
Bonjuha Salomó, 17 
Boquer, Rairnon, 33 
Boquet, Garau, 26,57,113-115,827 
Borbó. Carles de. 330 
Borb6n Berné, Miguel de, 138,141-142, 

144,385,830-833 
Borderas Lafuente, Vicenq, 452,470 
Bores Romero, 482 
Borgonya, Lluís duc de, 130 
Boria, Tomas, 154-155,179,194 
Borras Falc6, Jaume A., 856 
Borras, Francesc, 799 
Borras, Jacob Joan, 171 
Borr2s, Lloren$, 347,349 
Borrell, Josep, 189 
Borrell, Josep, 44041,459 
BorreU hvvarez, Francesc, 782-784,786,809 
Borrell, Narcís, 459 
Borrell, Pere, 341 
Borrell, Ricard, 427 
Borrell Macii, Francesc J., 721 
Borrell Vigo, Antoni, 473,628629 
Borson, 848 
Bosch, Joan Llalzer, 343 
Bosch, Rafael, 181 
Bosch Girnpera, Pere, 714 
Bosqui, Joan, 343 
Bossan. 321 
~osser , '~ lvar  Antoni, 118119,159,165- 

166,168,170,194,358 
Bosser, Gabriel Antoni, 116,118,154-157, 

159,165.180.182.826-827 
Bossomba, Gaspar, 184 
Botta, Banomeu, 428429,477 
Bouchardat, Apolinar, 847 
Boudet, Henry Feh ,  848 
Bouffart, 533 
Boulay, Piene Francois GuiUaume, 847 
Boutigny d'Evreux, Pere Hipblit, 848 
Boxeda, Jeroni, 188 
Boxeda, loaquim, 188 
Boxeda, Magdalena, Vda. Felix, 210,217 
Boxeda, Segimon, 333 
Boyle, Roben, 257 
Bracamonte, Feliciano, 129 
Brassavola, Antonio Musa, 293,296 

Brass6 o Bra$o, Cristbfol, 186-187 
Bravo de Villasanta, Diego, 334 
BricaU, Josep M., 667,671,673,695,697 
Bru, Jacintho, 800 
BN, Joan Baptista. 800 
BN, Raphael, 112 
Bru Sabater, Vda. de, 8W 
Brugués Gorgot, Jaume, 721 
Bruna, Agustí, 177,194 
Brunds, Dr., 333 
Brunés, Jaume, 816,820-821 
Buenaventura, Ludovic, 181 
Buignet, Henri, 847 
Buscatelis, Pere, 801 
Busquets, Antoni Pau, 333 
Busquets, Francesc, 343-344 
Bussy, Antoine Alexandre, 847 
Buxeda, vegeu Boxeda 

Caballé Maní, L, 336,825 
Cabanyes, Joan Bautista, 188 
Cabriada, Juan de, 126 
Cadalso, Josep, 204 
Caetano d'Aragon, Francesc, 267 
Caimaris, Miquel, 376-377 
Calbet Camarasa, J.M., 118119,122 
Calbetón,482 
Cal@, vegeu Calsa 
Caldes, Bernat de, 15 
Caldes, Nicolau de, 15 
Caldovol, Berna! de, U, 43,341 
Calleja, JuliB, 530 
Callol, 420 
Calsa. Joan. 78 , . 
Calsa, Joseph, 800 
Calsa Rabassa. Joseo. 86.816.819.821.824 , . 
Calveras, ~rankesc d")\sí;, 459 
Calveras, Josep, 837 
Calvet, 320 
Calvet, Joan, 1% 
Calvet, Lloren$, 218 
Calvet, Pere, 182 
Calvet Pascual, Enric, 709-710 
Calvo Asensio, Pere, 847 
Calvó Brossa, Jaume, 785 
Cambó, Francesc, 586 
iambrils, Joan Baptista, 156 
Caminet, Mateu, 189 
Campillo Simón, Josep, 293,816,819,821 
iamps, Josep, 189 
lamps, Josep, 459 
lamps, Manuel Joan, 453 
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Camps, Pere, 187,189 
Camps, Rafael, 183 
Camps Arboix, J. de, 132 
Camps Camps, Josep, 847 
Canal, Antoni, 218,223 
Canalejas Mkndez, José, 534 
Canals, Josep, 187 
Canals, Josep, 189 
Canas, Joan, 169,259 
Candell, Berengario, 114 
Canivell Vila, Francesc, 205 
Cano, Vicens Esteve, 517 
Cantelmo Stuan, Rostaino, duc de Popoli, 

129 
Cantó, Antoni, 669,730 
Cantón, Gabnel, 119 
Canu, Louis R., le, 847 
Canudas Salada, Josep, 470,477 
Canya, Pere, 1% 
Canyelles, Joan Jeroni, 295,840 
Canyes, 292 
Capdevila, Andreu, 683,696 
Capilla, Pedro, 778 
Capmany, Salvador, 442 
Carabassa, Jasint, 188 
Carbonell, Francesc, major, 333 
Carbonell, Francesc, menor, 333 
Carbonell, Joan, 799 
Carbonell, Pau Miquel, 139 
Carbonell Bravo, Francesc, 77,79,205. 

376,401,440-442,446,450,452,459, 
816,820-821,824 

Carbonell Font, Francesc, 450.452 
Carbonell Pages, Josep, 799 
Carbonell Pothu, Cecilia, 799 
Carbonell Sena, Jaume, 77,79,%,271-B2, 

274,804,806-807,811,816,819,821,824 
Carles, arxiduc, 127-128, 130 
Carles, infant, 330 
Carles, pretendent, 131 
Carles 1,51,95,108-109,112.114,128,130 
Carles 11,125-126,130,326,826 
Carles 111,383,385,399,442.443,463,578 
Carles IV, 130,148,330 
Carles V, 61,388,826 
Carmona, Angel. 717 
Camer, Jaume, 604 
Camer, Sebastih, 427 
Carol Murillo, Ignasi, 768 
Carrasco Formiguera, Rossend, 717 
Carrera, Bemat, 218 
Carrera, Miquel, 189,334 

Carrera, Thomas, 218 
Carrera Pujal, Jaume, 3&1,4M) 
Carreras, Antoni, 221 
Carreras, Francesc, 181,417,841 
Carreras, Joan, 341,799,840 
Carreras. Josep, 221,799 
Carreras, Ramon, 189 
Carreras Candi, Francesc, 36,417,795 
Carreras Montaner, Josepha, 799 
Carreras Reixach, Fredenc de, 721 
Carreras Roca, Manuel, 147 
Carrere, C., 340 
Canheuser, Johann Friedrich, 301 
Camlla Margenat, Valentí, 493,520,561 
Casadesús, Ramon, 469 
Casadevall, Pere ?a, 17 
Casal, Gaspar, 205 
CasaldAguila, Bemaf de, 341 
Casaldovol, vegeu Caldovol 
Casalins, Josep, 140 
Casals, Armengol, 801,804,806-807,816, 

818,821,824 
Casals, Benet, 816,819,821 
Casals, Joan, 188,816 885 - 
Casals, Joan Francesc, 299,841 
Casals, Vda. Eulilia, 816.820-821 
Casals Sastre, Bonaventura, 147.148.277, 

836.837 
Casals-Manín, 422 
Casamada Mauri, Ramón, 717,721-722 
Casamitjana, Francesc, 187,220 
Casamitjana, Jeroni, 188 
Casanovas, 192 
Casanovas, Feliu, 188 
Casanovas, Jaume, 470 
Casanovas, Joan, 161 
Casanovas, Salvador, 470 
Casaña Leonardo, Julih, 847 
Casaaas, Feliu, 453 
Casares Gil, Josep, 722 
Casares Rodríguez, Antoni, 847 
Casas, 477 
Casas, Francesc, 452 
Casasa, Josep, 427 
Casebeer, H., 848 
Casellas, Eduard, 427 
Casellas, Josep, 820.821 
Casellas, Joseph, 189 
Casellas, Miquel Ignasi, 194 
Cases, Francesc Ces, 17 
Casetas, Didac, 137 



Cassador, Joan, 191 
Cassart, Narcís, 171 
Cassenyach, Pere, 19 
Castanys Sole, Francesc, 454 
Castel Rodrigo, marques de, 136-137,335. 

336 
Castell, Fra. Antoni, 293,219,299 
Castellar, Joan Baptista, 187 
Castellet, Vicen~, 183 
Castellet BaltA, Bonaventura, 847,849 
Castelló, Agustí, 217 
Castelló Peiró, Josep, 693,710 
Castelló Raich, Gabnel, 258 
CasteUs, Antoni, 219 
Castells, Joan, 219 
CasteUví, Francesc. 535 

' Castellví, Pere, 220 
Castlar, David des, 17 
CatalA, March Antoni, 189 
Catellar, Joan, 188 
Catllús, Bernat, 17 
Caunar. Andreu. 175 
Cava, Francesc, 188 

886 Cava, J., 85 - 
Cava, Joan, 191 
Cavall, Antoni, 341 
Cavall'er, Berenguer de, 15-16 
Cavalleria, Francesc, 800 
Cavalleria Jordana, Mana Angela, 800 
Cavanillas, Vicenc, 443 
Canovas del Castillo, Antoni, 480 
Cebriá, Josep Eiies, 452 
Cerda, Dionís, 116,177 
Cernera, Anton, 799 
Cewera, Francesc, 828 
Cenera, Maties, 167 
Cernera, Pau, 161 
a m i ,  Josef, 133,137-138 
Chalmeta, Pedro, 258 
Charas, Moise, 299-301 
Chatin, Adolphe, 847 
Chauliac, Guiu de, 294 
Chauvin, V., 848 
Chaves, Francesc, 72 
Chesa, Josep, 219 
Chevalier, Bautista Alfons, 847 
Chiappero, Francesco, 848 
Chiarlone, Quintin, 112-113,332,372,847 
Ciewa. Juan de la. 533-534 
~ i ~ n o ~ i ,  F., 99,868 
Cirach. Antoni. 219.223.273 

Claramunt Cardenyes, Josep Francesc, 204, 
206,209,730 

Clarasó, Francesc, 138 
Claras6 Vilar, Tomb 137-138,140-142,211- 

212,305 
Clanana, Francesc, 188 
Clarís, Francesc, 168 
Clascar, Gil, 816,819,821 
Claver, Isidre, 188 
Clavia, Joan, 116,154 
Cloran, 169 
Clos, Francesc, 188 
Closes, Magi, 437 
Clusius, Carolus, 297 
Co, Francesc, 816,820-821,824 
Co, laume, 816,820-821 
Coch, Jacint, 212-213,220 
Coch, Joan, 188 
Codima, 451,827 
Codina, Antoni, 220 
Codiia Franch, Jaume, 376,426,449,463, 

465,469,542,847 
Codina Langlín, Jaume, 477 
Codina Langlín, Ramon, 414415,427,455, 

542,847 
Codorniu Garriga, 420 
Colell, Bernat, 16 
Colell, Bernat, 186-187 
Colell, Joan, 267 
Colell, Josep, 220 
Colell, Pere, 15 
Coletes, Antoni, 219,273 
Coletes. Jaume, 188 
Colí. 321 
Coli, Francesc, 321 
Coll. 168 
Colt, Jeroni, 188 
Colt, Joan, 217 
Coll, Josep, 147,837 
Coll, Pau, 161 
Coll, Salvador, 116-117,153-154,156157 
Col1 Alemany, Mana Magdalena, 805-806 
Coll Alemany, Miquel, 45'2,798,801,804- 

807,816,819,821,824 
Coll Casals, Benet, 816,819,821,824,836 
Coll OUer, Pere, 797-798,801,803-806,816, 

819,821,824 
Collado, Lluís, 117 
Colldefori, Feiip, 595 
Collell, Joan, 268 
Colom, Bernat, 217 
Colom, Francesc, 148,837 
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Colomer, 320 
Colomer, Guillem, 218,273 
Colomer Pujol, Antoni, 710,717 
Colomis, Jawb, 170 
Colón, wronel, 710,716 
Columel~la, Luci Juni, 298 
Coma, 319 
Coma, Pau, 154 
Coma, Rafael, 452 
Comallonga, Joan, 349 
Comamala Upez de Delfrau, Aureo, 686, 

721 
Comas, Francesc, 188 
Comas, Jaume, 452 
Comas, Joan, 218 
Comas, o Comes, 320 
Comas Bosch, Pere, 452 
Comani, Joan Baptista, 334 
Comella, Ramon, 459 
Comellas, Bemard, 178 
Comenge Ferrer, Lluís, 103,289-290 
Comerma, Pera, 189 
Comes, Benet, 217 
Comes, Francesc, 188 
Comes Ferrán, Josep, 816,819,821,824 
Comih, Merd, 454 
Comia Escobet, Rosa, 454 
Comorera Soler, Joan, 608609,616,636- 

637,693,704,715 
Company, Joan, 15 
Companys Jover, Lluís, 629,641,647,711 
Compta Bonells, Joseph, 799 
Compte, Jacint, 79,459,461,443,816,819, 

R71 ""- 

Conbelles, Antoni. 180 
Condom, Joan, 647,669 
Conill, Francesc, 183 
Constantí I'africa, 294 
Consul, Miquel, 219 
Contreras, Antoni, 187,326 
Corbella, Josep, 166 
Corbella, Josep, 189 
Corbella Corbella, Jacint, 118-119,122 
Corbera. Isidre, 188 
Cordonniei, Ernest, 848 
Cordus, Valerius. 296-297 
Cons Carbonell, Josep, 217 
Comaao. Pedro. 146.204.206.209.213, 

25,248,273,835 
Comet, Maurici, 161 
Comet Arboix. Ramon N,, 94 
Corominas, Antolín, 428-429 

~oiomines Balletbó, M., 336 
Cortada, Antoni de, 443 
Cortada, Miquel de, 218 
Cortey, SebastiA, 191 
CON, 111 
CON Armengol, Agustí, 334 
Corts Huguet, Josep, 333-334 
Corts Sol&, losep, 189,331,333 
Corts Tomer, Josep, 334 
Corzana, wmte de la, 122 
Cosco, Nicolau, 341 
Costa, Feliu, 828 
Costa, Francesc, 341 
Costa, Josep, 268,444,841 
Costa, Pau, 186,841 
Costabella, Gaspar, 341 
Coter, Andreu, 161 
Cramer, Juan Andrbs, 301 
Creagh. Sebastia. 126,131-132,134-138, 

192.194.211.268.331-333.362-363 
cremona, ~ e r a r d o  de, 295,298 
Crespo Azorín, Evarist, 488,550 
Cresques, mestre, 289 
Creus, Ramon, 730-731 
Crollio, Oswaldo, 3W 
Ciuells, Francesc, 220 
CmiUes, Magí, 161 
C~safon t  Peiró, Miquel, 526 
Cualrecasas Arumí, Josep, 710-711,714715 
Cuch, Bartomeu, 15 
Cuchi Dexeus, Tomas, 847 
Cuixart Slv6, Josep, 681,688491,689,693 
Cuvelier, Emest, 848 
Cuyner, Francesc, 188 
Cafont, Francesc, 186 
Qfont, Miquel, 302,343-344 
Cagrau, Miquel, 341 
Caplana, Antoni, 18 
Qtorra, Esteve, 17 
Grcaneda, Miquel, 176 
Concabeila, Pere, 27 

Dalmases, 205 
Dalmau, Joan, 24,302 
Dalmau, Joaquim, 451 
Danon Bretos, Josep, 20,115 
Daquts, Josep, 187 
Dato Iradier, Eduard, 530 
Dauplan, Mana, 267 
Davi, Joan, 188 
Degollada, Marqa1,218 



Deldau, Rafael, 279 
Delechamp, Jacques, 297 
Den& Puigdollers, Josep, 606,608-609, 

615-616,623,636-637 
Derblanch, Jean Baptiste, 847 
Des Portal, 15 
Desault, 415 
Descamps, Berenguer de, 15 
Descroiziiles, Johan Franqois Antoine 

Henry, 400 
Destius, Josep, 189 
Desprats, GuiUem, 15 
Despujol, Berna!, 289-290 
Dessenius de Cronenburg, Bernardus, 2%. 

300 
Deuiofeu, 320 
Deulofeu, Francesc, 188 
Deulofeu, Joan Francesc, 189 
Deulofeu, Rafacl, 189 
Deulofeu Poch, Josev, 717 
Deulofeu Torres, Alixandre, 711-712 
Dev. Paui, 357 
~ e v & a ,  Salvador, 441,453 
Devesa Galcerán, Francesc, 116,175 
Dezprat, Pere Guillem, 341 
Dimas Alavedra, Francesc, 188 
Dioscbrides, Pedani, 257,293,296-300 
Diaz, E., 788 
Diaz de la Cabeza, 564 
Diaz Ropero, 847 
Domenec, Esteve, 219 
Domenech, Francesc, 449 
Domenech, Pauli, 194 
Domenech, Ramon, 459 
Domenech Sabater, Joan, 165 
Domingo, Isidre, 801 
Domingo, Llorens, 801 
Domingo, Pere, 720 
Domingo Guardia, Mana Anna, 801 
Donat, Joan, 453 
Dorca, Francesc, 370-371 
Dou, Rosend, 509-510,512,517-519,568 
Dou~vault, Fran~ois Laurent, 847 
Doy, Pere, 341 
Draper, Joan, 453 
Dubem, Dídac, 333 
Duch Tomer, Montserrat, 302 
Duingwal, W~lliams, 257 
Duran, Francesc, 188 
Duran, Guiu, 23 
Duran, Rafael, 78 
Duran Bas, Manuel, 482 

Duran Desumvila, Nards, 546,553,557 
Duran Pou, Joan, 785 
Duran Sampera, Agutí, 334 
Durand, Ana, 267 
Durmti Dumange, Bonaventura, 725-726 
Dutrem, Venceslau 591 

Egina, Pau d', 296,298 
Eldiarda, 16 
Elías de Molins, Antoui, 449 
Eraso Esparza, José, 521 
Erolas, Segimon, 217 
Eroles, bar6 d', 445 
Escales, Ftlix, 630 
Escalona, duc d', 323 
Escardó, Bemat, 161 
Escola, Jaume, 188-189 
Esuili, Vicenc, 18 
Escuder, Joan Pau, 799 
Escuder, Marii, 459 
Escuder, Pau, 221,799 
Escuder Cuyner, Mana Antonia, 799 
Espasa, Ramon, 785 
Estadella Sala, Francesc, 68 
Esteva, 320 
Esteva, Berenguer, 341 
Esteva, Nicolau, 218,223 
Esteva de Sagrera, Joan, 274-275,785 
Esteve, cerer, 78 
Esteve, laume, 341 
Esteve, Josep, 837 
Esteve, Josep M., 453 
Esteve Escardó, Joan, 144,211,260,368, 

835,845 
Esteve Gavenach, Tomas, 145,834-835 
Esteve Mas, Rafael, 137,141,267-268,273, 

396397,399,835 
Esteve Pons, Tomas, 834 
Esteve Subiiana, Antoni, 145 
Eugenio Muñoz, M., 1W 

'abra, Pompeu, 712,714 
:abra, Sebastii, 220 
'abra, Vda. Ana Mana, 189 
:abre de Volpeneyd, 848 
:Abrega, Francesc, 220 
%brega Colé, Jaume, 758,786 
%bregas Segui, Ramon Vicenq, 802 
:abregat Rovira, Josep, 575,577-582,584- 

585,592,595-596,606,610-611,626, 
636,732 

:aig, Baudili, 420 
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Falbre, Jeroni, 188 
Farnesio, Isabel de, 138,329-330 
Fanes Costa, Josep, 816,819,821,824 
Febre, Dombnec, 206-207,217 
Febrer. Thomas. 217 
Felip 11, 51,91,93,103,109,111-112,115- 

117.210.391.393.826-827 
Felip 111,130,365 
Felip IV, 109,118,120-121,130,324.325 
Felip V,53,108,110,112,127-129,131,138, 

327,329-330,334,383,385,387,393 
Feliu, Francesc, 188 
Feliu, Pere, 181 
Feliu, Pere Joan, 161 
Ferés, Mana, 369 
Fernández, Anton, 453 
Fernández, Aureli, 721 
Fernández, Obdulio, 403 
Fernández Izquierdo, Pau, 413 
Fernández Mannque, marques d'Aguilar, 

Joan, 112,343 
Ferra, Chnstofol, 187 
Ferran, Bernat, 23 
Ferran, Guillem, 91 
Fenan, J., 118,266-267,325 
Ferran II,48,60-61,105,107,113-114,125, 

342,346,365,385,826 
Fenan 111, 130 
Fenan Vll, 140,144 
Ferran Sobreques. Ignasi, 455 
Ferrario de Gradibus, Jahannes 

Matthaeus, 298 
Ferrandiz Roca, Ramon, 721 
Ferrer, Antoni, 25,343,793-794 
Ferrer, Baltasar, 178 
Ferrer, Francesc, 154,183 
Ferrer, Joan, 28,177,179,350 
Fener, Josep, 797,799,803-804,806,840 
Ferrer, Pere, 155 
Ferrer, Pere, 16 
Ferrer, Sebastia, 428 
Fener,Tomas, 261,266 
Ferrer Batlle, Pere, 713 
Ferrer Cerda, Frederic, 688,762 
Ferrer Ponals, Enric, 429,478,512-513,645 
Fenera, Ignasi, 144 
Femera, Mana, 327,816,818,821,824 
Ferrera Comerma, Josep Ignasi, 76,797- 

799,803404,806-807,810-811,826, 
818.821.824.837 

Ferrera pascua], &ep, 67,70,145,803- 
807,816,818.821.837-838.840 

Fenes, Berenguer, 114 
Feu, laume, 442 
Feu, loseph, 217 
Fexo, Jaume, 168 
Figa Bigas, losep M., 721 
Figa Oliu, Lluís, 721 
Figuerola, Iris, 275 
Figuerola, Josep Parera, 452 
Figuier, Louis, 847 
Fillol, Francesc, 217 
Fillol, Josep, 463 
Fina, Francesc, 188 
Fina, Hilan, 160,166,183 
Fina, Josep, 459 
Fina, Josep M., 426 
Fina. Rafael. 189 
Fina Femisola, Pere, 70,86,139,799,804, 

806-807,811.816.819.821 
Fina Janer, Ramon, 816,819,822 
Fina Reixach, Fenan, 799 
Firbia, Josep, 219 
Fita Ros, Joan Josep, 122 
Fitó, Ricard, 667,730 
Fitz-James, James, duc de Benvich. 129 889 
Flaquer, 207 

- 
Roren(.a, Joan, 215,343 
Fiorenqa, Joan, 827 
Rorensa, Francesc, 208,218,273 
Rorensa, Nicolau de, 26,113-115 
Fiores, Banomeu, 182 
Florit, 684-686 
Foguet, Jaume, 166 
Folch, Joan Nepomuceno. 451 
Folch Andreu. Rafael, 101,103,332,377-378 
Folch Jou, Guillem, 18,26,28,124,133, 

275,328,332,385,426 
Folquer, Francesc, 18 
Fonoll. Joan, 343 
Fonsllonga, Francesc, 140,267-268 
Font, Bartomeu, 183 
Font, Jaume, 116,154 
Font, Joan Pau, 188 
Font, Lloren$, 148,837 
Font, Pau, 217 
Font, Ramon, 459 
Font Farres, Joaquim, 849 
Font Quer, Pius, 713 
Font Sague, Norbert, 117.123-124,138 
Font Saitg, Jaume, 154 
Fontana, Joan, 267-268,816,819,822 
Fontana, Josep, 297-298, M1 
Fontana, M. Teresa, Vda. de, 841 



fna'ex onomdstic 

Fontanals, Francesc, 217,333 
Fontanella, Pere, 189 
Fontanet, Marti, 189 
Fonlanilles, Climent, 343 
Forcadas, Joan, 187-188 
Forestier, 848 
Forga, Joan Baptista, 218 
Formenti, Joan, 446 
Formenti, Joaquim, 459,461 
Formiguera, 477,618, 
Formiguera, 730 
Formiguera Hemández, Gonqal, 721,722 
Formiguera Soler, Emiii, 456,483 
Formiguera Soler, G o n ~ l ,  456 
Fomells, Francesc, 140 
Fomés, Agustí, 187 
Fombs, Josep, 140,267 
Fon, Joan, 459-460 
Fon Comet, Raimon, 426,440,450,459- 

465,803,847 
Fortet, Pere, 838 
Fortuny, Antoni, 420 
Fortuny, Eusebi, 419,427 
Fracastoro, Girolamo, 268 
Fraga Iribarne, Manuel, 779 
Fragenet, Bamat, 187 
Frances Causapé, M. Carme, 411 
Francesc, Vda. de, 341 
Francesca, 838 
Francés, Josep, 326 
Franco, Francisco, 713,738,747,755,781 
Franquesa, Miquel, 189 
Freire, A,, 773 
FreVtas Freixas, Francesc, 472 
Fremy, Eduard, 848 
Frugardi. Ruggero, 295 
Fniit, Marti, 189 
Fuente Pierola, Gerbnim de la, 297,299 
Fulla, Guillem, 188,326 
Fulla, Jaume, 326 
Fuller, Thomas, 299-301 
Fustagueres, Francesc, 145 
Fuster, 119 
Fuster, Ignasi, 188 
Fuster, Joan, 157 
Fuster, Pere, 15 

Gaddesden, John de, 296 
Galcerán Vígue, Salvador, 258 
Galk, Claudi, 118,257,260,290,293.298 
Galinsoga, Lluis de, 788 

Galis, Jaume, 156 
Gali, Ramon, 789 
Gallart, Gabriel, 219,223,273 
GaUissh, Gertrudis, 799 
GaUissh, Raíael, 799 
Gallisd, Tomh, 799 
Galtés, Josep, 191 
Gamazo Calvo, Germh, 480 
Gambara, Gastone, 738 
Garau, Antoni, 153 
Garau, Joan Pau, 188 
Garay, Joan de, 120 
Garcés, 319 
Garcia, Arcadi, 258 
Garcia, Francesc, 180, 182 
Garcia, Gabriel, 114 
Garcia, Matias, 123 
Garcia Birlan, Antoni, 688 
Garcia Gómez, E., 258 
Garcia Loren, Apol.loni, 731 
Garcia Ortiz, Aibert, 751-752 
Garks, Andreu, 170 
Garganta Fabregas, Miquel de, 714 
Garreta Sabadell, Josep, 509,512,517,519, 

608-609,660 
Gamga, 536-537 
Gamga, Jaume, 18 
Gamga Gibert, Francesc, 800,816,819, 

Su, 824,838,840 
Gamgó, 319 
Gamgó, Joan, 182 
Gamgó, Rafael, 189 
Garrofer, Guillem de, 15 
Gasol, Bonaventura, 187 
Gasol, Jacob, 161 
Gaspar, vídua de, 321 
Gassol, Jacint, 219 
Gavaldk, Pau, 165 
Gavaldk Ribas, Ramon, 617,629-630 
Gavarra, Bartomeu, 343 
Gavenyach, Isabel, 834 
Gavet, Pere, 114 
Gavina, Filipo, 848 
Gay, Josep, 189 
Gelart, 533-534 
Gelee, 848 
Gelpi, Francesc, 2%. 480 
Gener, Ramon, 217 
Generes, Bemat, 186 
Generes Sanahuja, Bemat, 801 
Genouensis, Simó, 294-295 
Genové Coiomer, Pere, 421,427 
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Genovés, Joan, 182-183 
Genov6s. Mateo, 189 
Gensana, vegeu Jensana 
Gentile da Foligno, 293 
Gwffroy, Etienne, 301 
Gerau. manescal, 19 
Gerau, mestre, 289 
Gibert, 177 
Giben, Joan, 78 
Gibert, Joan Pau, 187 
Gibert, Vda. Geronima, 189 
Gibourt, Nicolas Jean Baptiste, 847 
Gil Robles, Josep M., 641 
Gili, Bernat, 18 
Gili, Raimon, 161 
Gili, Vicenq, 18 
Gimbemat Arboq, Antoni de, 205 
Gimbemat Grassot, Carles, 446 
Giner, Cosme, 181 
Giner, Joan, 16 
Giner, mestre, 114 
Giner, o Janer, Guiiiem, 17 
Gira1 Pereira, Josep, 593,720 
Girbau, F r a n w ,  668,731 
Girelachs, Jaume de, 15 
Girgós, Pere, 341 
Gispert, Hug, 15 
Gispen, Jasint, 188 
Gobley, Niwlas Teodor, 848 
Godoni, Mateu, 164 
Godó, Esteve, 188 
Gola*. Joan. 188 
Golart; ~au,166 
Golfenchs. Pere Martir. 459.461 
Gomar, Joan Baptista, 188 
Gomis, Gabnel, 341 
Gomis, Jaume, 343-344 
Goncer, 477 
González, Jeroni, 376,459,461 
González Bueno, Antonio, 402 
G o d l e z  Mondejar, Mana Blanca, 777, 

779,855 
G o d l e z  Pérez. J.. 6ü2 
Gon14li~ Sugrafiss. Miqucl. 15.29, 41.42, 

18.58.1U6-llJ7. 350 352. 354 
Gordo", ~ e r n a t  de; 28,298 
Gorgui Bohigas, Ramon, 75,816,820,822, 

824 
Gorguí Ameller, Joan, 70,75,86,799,804, 

806-807,811,816,819,822 
Comes, Francesc, 24 

2011, Gabnel, 18 
Jotzems, Salvador, 646 
Jozalbes, Joan, 420 
Jómez Agüero, Pedro, 780,784 
Sómez Herreira, Miquel, 731 
Yómez Pkrez, Sim6,365 
Gómez-Caamaito, Josep Lluis, 23-24,133, 

328,445,465 
Graces, Jose~h, 189 
~raells, 731 ' 
Grande. Francesc. 188.211.217 . . . 
Grande, Lluis, 645 
Granell, Joan, 295,840 
Graner, Josep, 189 
Granjel, Lluls S., 17.3 
Granollachs, Bemat de, 114,294 
Gras, Alexandre, 453 
Gras, Ferran, 453 
Gras, Joan, 732 
Gras Isem, Josep M., 789 
Grases, Francesc, 830 
Grasset, Vicenc, 147,272-273,277,837 
Gratacós Agulló, Joan, 789 
Grau, Guiliem, 18 
Grau, Jaume, 217 
Grau, Joan Pau, 187-188 
Grau, Josep, 219 
Grau, R. de, 118,266.267.325 
Grau, Vicenb 186 
Grau, Vktor M. de, 426,465 
Grau Cata, Josep, 376 
Grau Montsenat, M., 15 
Grau Otset, Joan, 221 
Gnjalbo, 678 
Gnmany, Josep, 452 
Grimault, 410411,414-415 
Gros, J., 453 
Guadalupe, Joan de, 114 
Gual, Pere, 341 
Gualber, Vda. de Miquel de, 341 
Guardiola, Miquei, 180 
Guasch, Jeroni, 160,175 
Guasch Bordes, Felip, 548,847 
Guelf, 355 
Guerau, Francesc, 341 
Guerra, Franeesc, 280 
Guerra del Río, Rafael, 564 
Guimeri, Antoni, 339 
Guiot, Josep, 166 
Guitart Soler, Joan, 79,816,818,822 
Gtiell, Gabnel, 161 



Güell Pellicer. Pere. 140.144-147.206.211- 

Hacard, lean, 258 
Haller, Albert von, M1 
Harvey, William, 123 
Heibere. H.H.. 848 
~el l in ,& 
Henrv. Noei Etienne. 848 
HerLndez, Jaume, 26-27 
Hernández, Jeslts, 693-694 
Hernández de Gregario, Manuel, 274 
Hernández Prieto, 482 
Herrera, Lluís, 731 
Herrero de la Orden, Roman, 473,521 
Herrero Sánchez, Josep, 530 
Higgins, Joan, 127,131-134,136,138,192 
Hipbcrates, 28,290,293,296 
Hispano, Pere, 290 
Hitler. Adolt 647 
~ogg;415 
Homs, Segimon, 189 
Horis, Josep, 167 
Horta, Francesc, 63,69,801,816,819,822 
Horta. Pere. 69 
~ortaneda, ~ a u  Joan, 154 
Hortet Monte, Francesc, 801 
Hortiguela, A.T., 413 
Huart, bar0 d', 135,267 
Huerta, Jacob de, 804,806 
Huguet, Bernat, 187 
Huguet, Gaspar, 188 
Huguet, Joan, 828 
Huguet, Josep, 333 
Huguet, Mana, 333 
Humer Cavell, 114 

Ibáñez Escofet, Manuel, 854-856 
Iborra, 143 
Ibona, Pasqual, 346 
Iglesias, Pau, 553 
Iglesies Fort, Josep, 144,147 
Illa, 177 
Illahigida, Cilia, 16 
Iliafrigida, Pere d', 16 
Ingla, Josep, 218 
Tsaach Israelí (?), 294 
Isabel 1, 105, 114,385 
Isabel 11,465 
Isahaq Bonastruc, 16 
Isamat Vila, Jesús, 452 
lsanta Gili, Melcior, 622 

izquierdo, Joan Josep, 522 
izquierdo, Josep, 218 

Jabir ibn Hayyan (Geber), 301 
Iackson, Iosephi, 300 
Jacme, mestre, 289 
Jandet, Pere, 453 
Janer, Pere, 17 
Jarque Milián, Miquel, 755,757 
Jaume, wmpte d'Urgell, 289 
Jaume 1,18,70,99-100 
Jaume II,15,17-18 
lene Borras, Francesc de E, 145 
Jensana, Jaume, 188 
Jensana, Josep, major, 331 
Jensana, Josep, menor, 331 
Jerirnima, 332 
Jimeno, Amalio, 482 
Jimeno, Florend, 480,557 
Jimknez Arenas, Francesc, 624,630 
Jimknez Murillo, Manuel, 847 
Joan, Don, 103 
Joan, Francesc, 343 
Joan, infant, 90.91 
Joan, Jeroni, 260 
Joan, mestre, 259 
loan 1,17,103 
Joan II,43,106,341 
Joan XXIII, 788 
Joana 1.61.108-109.388.826 
~offre, j0Sep. 189 
Jofre, Josep, 189 
Johan, mestre, 290 
Johan, Micer, 290 
Jonauer. Bernat. 15 
~orda, 118 
JordA. Guillem. (menor), 24 
Jorda, Guiilem, i5 
Jordi González, Ramon, 17-18,20,23-24, 

26-27,33,43,46,54,63,72,90,99,108, 
114-115,140,143-146,153,156,158- 
159.161-162.168.170.185.190.192. 

478-480,483,487,489-494,503,541,' 
545,579,591,594,608,618,622,634 
639,651-652,669,679,683-684,689- 
690,693,704,710,718,722,731,777, 
783,786,825,838,841,848,855-856 

Josep 1,130 
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Joven de Salas. Tomas, 831 
Jover, Francesc, 183 
Jover, Josep, 459 
Juan, Miquel, 154 
Jubert, 725.726 
Jucef Avernaduch, 114 
Jucef Benvenist, 16 
Jucef Bovino. 15 
Juglar, Pere, 189 
Julia, 731 
Juii&, Francesc, 169 
Julia, ~ a n a ,  18 
Juncar, Paladi, 62,119 
Junoy Gelaven. Emili, 482,578 
Jutge, Pere, 15 
Juvany, Andreu, 161 
Juvé, Jeroni, 156 
Jüngken, Johann Helfrich, 299,301 

Keen, Jordi, 422 
Keilse, Vander, 848 

La Mota, Pedro de, 675 
Labori Arqué, Josep M., 721 
Lacaba Vila, Ignasi, 205 
Ladernosa, Francesch de, 294 
Laguna, Andreu, 296-297,299 
Laguna, Francesc, 838 
Lallana Gorostiaga, Nemesi, 847 
Lancaster, Agusti de, 371 
Lanmne, Lluís, 440,442 
Lara Giron, Manrique de, 116 
Largo Caballero, ~iancesc, 553,563,719 
Lavilla, 731 
Le Favre, Adam, 258 
Lecea, Simó de, 519 
Lefort. Antoni. 156 
Lemeia, Jordi:341 
Lemery, Nicolas, 293,298-301 
Lenin, 725-726 
Leopold 1,130 
Lenoux García, Alexandre, 519,598,641 
Levanzin, Agustín, 848 
Levi-Provencal, Evanste, 258 
Limotges, Pere de, 15 
Linne, Carl von, 301 
Liperi, Francesc, 167.170 
~ i a c h  Soliva, Joseph, 847 
Llacuna, 160,177 
Llacuna, Anna, 321 
Llacuna, Francesc, 170,180-182,184.194 
Llacuna, Gaspar, 188,194,321 

Lladonosa Pujol, Josep, 126 
Lladó, Pere, 189 
Llansh, Pau, 175 
Lledó. Francesc. 16 
Lledó, Joan, 16 
Lleteet Pérez del Olmo. Dídac Gener. 847 
~ ~ o b e r a ,  Pere, 73 
Lloberas, Jaume, 188 
Llobet, Joaquim M., 470 
Llobet, Ramon de, 688 
Llobet, Vda. de Joan, 341 
Llonch, Tomas, 340 
Llopart, Joan, 453 
Llopis, A., 103 
Lloran. Francesc, 324 
Lloran, Jaume, 324-325 
Llorens, Matias, 189 
Llorens, Pau, 189 
Llorens Macia, Francesc, 321 
Llorens Masdevail, Francesc, 147,837 
Lioret Homs, Josep, 721 
Lloreta, Josep, 161 
Llosas Oms, Pere Antoni, 3W 
Lluch, Josep Xavier, 453 - 893 
Lluch, Magí, 8W 
Lluch Arizo, Joan, 461 
Liuch Cugumlls. Mana, 800 
Lluch Pagks, Vicens, 800 
Lluis, gran delfi, 130 
Lluis XIV, 128,130 
LlUiS XVIII, 444 
Llunell, Pere Martir, 297, 841 
LluSa, Felip, 341 
Locacio, Miquel, 811 
Loeches, Joan de, 299 
Lora, Guillem de, 15 
Loreta, Guillem, 15 
Losada, duc de, 830-833 
Loyons, Pau, 168-169 
Lozano, Felix, 146 
Mpez Garcia, Gustau, 521 
Mpez Gomes, Eusebi, 780 
Mpez Núñez, Joan, 332 
López Piñero, Josep M., 126 
Lucano, Joan, 343 
Luques, Manuel, 341 
Lusitanus, Amatus, 296,298 

Macii, 319 
Macii-Companys, 725-726 
Macquer, Piene Joseph, 301 



Madurell Marimón, Josep M., 294 
Maeso, Antoni, 784 
Magalhaes Feraz, Josi Libertador, 847 
Magarola, Jaume, 343 
Magarola, Joan, 343-344 
Magarola, Joan de, 827 
Magaz, marqués de, 482 
Magrinyh Brull, Ramon, 777,855-856 
Malagamga, Francesc, 219 
Malagelada Font, Pere, 721,730 
Malet, Joan, 368 
Malinas, Antoni, 135 
Mallaina, Caries, 112-113,332,372,847 
Mallol, Felip, 187 
Mallol, Gaspar, 168 
Mallol, Jeroni, 116,154 
Mallolis, Bonaventura, 219 
Mallolis, o Malloris, 320 
Mambla, Salvador, 189,191 
Manalt, Joan, 181 
Manwsa, Vda. de  Guillem, 341 
Mandn. Antonia, 800 
Mandn. Grau, 8M) 
Mandn, Rafael, 800 
Maneja, Joan, 459 
Manis, Joan, 180 
Manliisdel Bom, Johmes  Jawbus, 295.2% 
Manuel, Vicente de JesBs, 848 
Mañis, Manuel, 391 
Maranges, Pere, 183 
Marañón, Gregori, 588 
Marcelí, Antoni, 148,837 
March, Jaume, (a) Roig, 345-346 
March, Miquel, (a) Roig, 343-344 
Marchi, Giovanni, 848 
Marw Cañkares, Ernest, 777,783,855 
Marws, Bernardí, 419 
Marcó Dachs, Lluís, 693,715-717 
Maresch, Joan, 119,826-827 
Maresch, Manuel, 376 
Mares, 177 
Maris, Montserrat, 161 
Marganda, emperatnu, 130 
Margraff, Andreas Segismund, 4M) 
Mana, esposa de Fenan 111,130 
Mana, reina, 17,340 
Mana Cristina, regent, 415 
Mariana, 332 
Manes, Ramon, 17 
Manner, Lluís, 63 
Marín Sancho, Francesc, 847 

Marles, Josep, 488 
Marqu6s, Joan, 169 
Marquilles, Bernat, 294-295 
Marrugat Damih, Josep, 797,803 
Manugat Miret, Gaieth, 70,86,145,446, 

797-798,803-804,806-807,811,816, 
819,822,834,836 

Marrugat Muet, Gertrndis, 797,803 
Marsillach, 521 
Martino, mesire, 258 
Marti, Jeroni, 180,182,188 
Marti, Joan, 148 
Martí, Josep, 166-167 
Martí, Lloren$, 18,24 
Maní, Magí, 171 
Martí, mestre, 27,289 
Martí, Miquel, 189 
Martí, miser, 326 
Marií, Nicolau, 161 
Martí Artigas, Miquel, 470 
Martí Franquh, Antoni de, 205 
Martí 1,99,103-104,167,205,336,480,717, 

825 
Marü Miró, Josep, 260 
Marti RiM, Josep, 480 
Martí Sena, Ricard, 717 
Martín de León, Josep, 847 
Martínez, Francesc, 154 
Manínez Alcubilla, M., 51.399 
Martínez Anido, Sevena 493494,517,519, 

535.561-563.571.573.578.583-585. . . , . 
593; 609 

Martínez Campos, Arseni, 481 
Martinez Domingo, Antoni, 563 
Martínez Shaw, Carles, 89 
Martínez Villar, 564 
Manorell, Josep, 153 
Martra, Benet, 137 
Martras, 72 
Marull, 319 
Mam, Karl, 725-726 
Marzola, Josep M., 453 
Mas, 836 
Mas, Antoni, 181 
Mas, Gaspar, 175 
Mas, Guillem, 340 
Mas, Valen, 685,737 
Mas Fontana, Francesc, 459.460 
Mas Güell, Francesc, 67,69,71,94,803, 

805,810 
Mas Vidal, Francesc, 70 
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Mas Vidal, Josep Francesc, 72,369,798, 
801-802,801-805,807,811 

Mascaró, Bartomeu, 167 
Mascaró, M. Ángela, vidua de Banomeu, 

170 
Mascaró, Pau o Pauti, 180,182 
Masclans, Gabriel, 160 
Masclans Gimes, Rafael, 645,689-690,693 
Maswt, 319 
Masdeu, Francesc, 161 
Masdeu, Josep Salvador, 298,841 
Masdevall, Josep, 147-148,837 
Masjoan, Gaspar, 188 
Masó, ~ l v a r ,  509,517,557 
Mas6, Josep, 168 
Masó Arurní, Josep, 847 
Maspon Grau, Francesc, 451 
Maspons Anglasell, Francesc, 557 
Massa, Josep, 219 
Massamau, Vicente Santiago de, 847 
Massia, 320 
Massone, Joan Baptista, 848 
Massuy, Bemardí, 187 
Mata, Pere, 668,731 
Mata Ventura, Víctor, 18 
Matas, Salvador, 451 
Matesanz, 564 
Mateu, Pere Benet, 292 
Matheu, Pere, 29 
Matosa, Josep, 451 
Mattioli, Piero Andrea, 2%.297,299-300 
Maxella, Berenguer de, 15 
Mayans Siscar, Gregori, 389 
Maymir, Alben, 217 
Maymir, Viceng, 217 
Maym6 Figueras, Josep, 605,751 
Maymó o Meymó, mesne, 289 
Mayol, Benet, 24 
Miutir, Pere, 27 
Mediana, Jeroni, 115-118,153-154,157, 

165,175,177,194 
Meer, Gerard, 128 
Melgarejo, Josep, 482 
Meio, Francesc Manuel de, 120 
Menós, Gaieta, 451 
Mercer, Jawb, 154 
Mercer, Jaume, 33 
Mercer, Onoke, 116 
Merck, Fnednch lakob, 425 
Merck-Luengo, J.G., 426 
Mercurial de Forli, Geroni, 296 

Merino, Ferran, 550 
Merly (o MerM), Joan, 333 
Messue Damascenis, 293,299.300 
Messue Damascenis, juveuis, 29-296,298- 

300 
Mestras, Josep, 189 
Mestre, 455 
Mestre, Guillem, 341 
Mestre Abella, Josep, 849 
Mestre Echevarne, Carles, 721 
Mestre Laborde, Josep, wmte de 

Salvatierra, 518 
Mestre Puig, Josep, 624,629 
Mestres Albert, Pere, 629 
Mestres Pintó, Francesc, 107,111,119,125 
Metge, Josep, 126 
Meudon, Otto de, 295 
Miaja Menant, Josep, 716 
Micalet, Francesc, 267-268 
Micó, Francesc, 118 
Mians, Bonaventura, 72 
Miians del Bosch, Joaquim, 494,575,579 
Mina, marques de la, 68,72,78,834 
Minuan, Benet, 332 895 - 
Minuart, Joan, 332 
Minuart Parets, Joan, 205,332-333 
Miquel Mir, (majar), Andreu, 24,295; 841 
Miquel Planas, Ramon, 290 
Miquel Torras, Josep, 721 
Mir, 320 
Mir, Bartomeu, 341 
Mir, Josep, 189,219 
Mir, Pere, 187,189 
Miracle, Sanxo de, 114 
Miralles. Mana, 513 
Miralpeix, Miquel, 218 
Miralpeix Guanter, Eudald, 799 
Miranda, o Miramanda, Josep, 218,320 
Mirando, Joan B.. 848 
Miravet Crua, Candia, 800 
Miravitlles, laume, 695,711 
Miret, Ramon, 800 
Miret, Vicenf, 459,799 
Miret Fisonell, Margarida, 8W 
Mir6,319 
Miró, Antoni, 509.517 
Miró, Josep, 219 
Miserachs Roca, Matia, 421 
Minguez, Antoni, 450 
Moguer, Josep, 277 
Moix, Joan Antoni, 179 



Moix, Joan Rafael, 117, 175, 194 
Molas, Felip. 189 
Moles Mila, Manuel, 721 
Molin, Jaume, 126 
Molinas, Antoni, 132 
Moliné Brases, Ernest, 290 
Molinou, Eudald, 321 
Molins, Damis, 187 
Molins, Jaume, 68 
Moiins, Joan, 70 
Mollar, Benet, 300,322,816,818,822,841 
Mollar Roig, Josep, 273,390,395,797-798, 

8W-801,803,816,818,822,824-825 
Mollar Sala, Josep Ignasi, 79,145,147,445, 

798,803,811,816,818,822,825,836 
Mo116, Antoni, 147 
Molner, Antoni, 440-441 
Monar, Guillem, 16 
Monardes, Nicolau, 299 
Monbli, vegeu Mambla 
Moncey, Bon-Adrien-Jeannot de, 444 
Monclus, Dionis, 188 
Mondino de Luzzi, 297-298 
Mongol, Esteve, 800 
Mongol Rius, Francesc, 8W 
Monja, Ramon, 189 
Monnar, Francesc, 122,125-126,194 
Monnar, Raimon, 119-120,123,187,190,194 
Monner, Pere, 168 
Monrava, Antoni, 205 
Monroig, marques de, 482 
Monson, Joan, 157 
Monsú, Francesc. 219.223 
Mont-Clar, marques de, 826 
Montada, Francesc, 461 
Montadas Bordas, Josep, 847 
Montagut, 683 
Montalt 157 
Montalt, Vda. d'Antoni, 179 
Montan, Joan Baptista, 298 
Montaner, Bernat, 341 
Montaner, Francesc, 184 
Montaner, Jacob, 183 
Montaner, Josep, 189 
Montelia, Pere, 156 
Montemar, comte de, 332,335 
Montgay, Joan, 18 
Montrós, Pere de, 341 
Montsenv, Federica. 737 

Mora, Lloren$, 189 
Mora, Tomas, 597 
Moragas, Ferran, 454 
Morató, Joan Baptista, 473,509,517 
Morell, 629-630 
Morell, Pere, 176 
Morell, Rafael, 176 
Morell Sanuy, Joan, 618 
Morellú, 123-125,421 
Morelló, Francesc, 121-124,800 
Morelló, Jaume, 811 
Morer, 205 
Morer, Jaume, 390,797-798,801-804,807, 

817-818,822,834,836 
Morer, Josep, 79,817,819,822 
Morer Company, Francesc, 390,459,797- 

798,801-804,806-807,816,818,822, 
824-825,837 

Moret, Segimon, 548 
Moreu Rey, Enric, 293,392 
Morlans, Jaume, 116-117,154,178 
Morreras, Pau, 817,820,822 
Moms, Josep, 276-277 
Motte Hondecour, mariscal de la, 118 
M o u k  Riesgo, Josep, 587.588 
Moya, Joan de, 15 
Moya, Pere, 15 
Mulet, Pere, 369 
Munera, 420 
Munner Valls, Vicenc, 455,847-848 
Muntada, lacint, 220 
Muntada, Joan, 217,441 
Muntada, Josep, 441 
Muntallar, 177 
Muntaner, 177,192 
Muntaner. Honorat, 156 
Muntaner, Ignasi, 145-147,271.274.277, 

834-837 
Muntells, Jaume. 188 
Mur, Dalmau de, 102 
Murassú, Isidre, 220 
Muro Mpez, Josep, 480-482 
Muschenbroek, Pieter van, 301 
Mussitani, Caroli. 301 
Muzio Zona, 830,834 
Mynsicht, Adrian von, 299.300 
Myrepsus, Nicolas, 296 

Nadal, Esteve, 186, 188 
Nadal, Cabriel, 166 
Nadal, Joan Pau, 166 
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Nadal, Lluis, 584 
Nadal, Rican. 584-585 
Nadal Oller, Jordi, 159 
Narbona Navarro, Lluís, 847 
Nan, Jaume, 219,223 
Nm, Martí, 219,223 
Navarro, Joan, 188 
Navés, 157 
Navés, Francesc, 181 
Nebot, Joan, 128 
Nebot, Rafael, 129 
Neoburgo, Leonor de, 130 
Nicandre de Colofó, 296 
Nicolau, 645 
Niwlau de Nebot, Xavier de, 494,584-585 
Nicolau del Roure, Miquel, 78 
Nicolaus Salemitanus, 28,294295,297 
Ninot, Jacob, 182 
Niubó, Bernat, 18 
Niubb, Pere, 341 
Noailles. duc de. 322 
Nobell, A,, 773 
Noel. N.B. 257 
Nogareda, Josep, 161 
Nogués, 320 
Nogués, Jacob, 175 
~ u i u i r .  Josep Anloni, 220 
KuruC, Vixl. Ramon. 519 
~o¡let,  Jean Antoine, 301 
Nonell, Rafael, 180,182 
Nou, Miquel, 165-166 
Novellas, Francesc, 422 
Novellas Roig, Antoni, 473 
Noves, Joan, 188 
Nuet, Antonia, 488 
Nunyo, Amador, 154 

O'Connell, Tadeu, 333 
Ochoa, 667,732 
Oddi, Marw Degli, 300 
Odena, Joaquim, 454 
Odena, Josep M., 452 
Ojeda, 482 
0160, Rafael, 849 
Oliva, Gerard, 166 
Oliva, Joan, 188,667 
Olivares, wmte duc d', 325 
Olivart, Josep, 189 
Olivin Palacín, Nicasi, 681,683,688-691, 

693,716-718 
Olivella, 192 

Olivella, Josep, 186 
Olivella, vídua de Joan, 167,170 
Olivella Biosca, Rosend, 721 
Olivellas, Francesc, 186 
Oliver, Gabriel, 340 
Oliver, Joan, 538 
Oliver, Pere, 452 
Oliver Rodés, Benet, 422 
Oller, Francesc, 183 
Oller, Gabriel, 343-344 
Oller, Jeroni, 117 
Oller, Pere, 341 
Oller, Kcenc, 344 
Olm, Francesa, vídua de Joan d', 16 
Olwer, Niwlau d', 714 
Oms, Francesc, 801 
Oms, Jeroni, 217 
Oms, Miquel, 217 
Oms Moreno, Manuel, 721 
Oribasium, 298 
Oriol, Josep, 189,218,273 
Oriol, Pere, 189 
Oriol Puignau, Antoni, 721 
Orive, Salustiano, 413 
Orriols, Francesc, 119 
Orrit, Pau, 218-219,223 
Orschal, Johan Christian, 300 
Orsini, 296 
Ort, Pere d', 16 
Ortal, Bernat, 341 
Ortega, Josep Aradi, 331 
Ortiz, Jeroni, 219,223,273 
Orts, Francesc, 17 
Osona, Francesc, 188 
Osona, Joan, 188 
Osona, Josep, 189 
Ossian, Etienne, 848 
Ossorio Gallardo, Angel, 488,550 
Osuna, duc d', 119 
Oviedo, LIuís d', 298 

Padrell, Leopold, 799,817,819,822,824, 
838,840 

Padrell, Pau, 817,819,822 
Padrola, Miquel, 297,841 
Padró, Tomas, 463, 849 
Pagks, 168 
Pagks, Andreu, 187 
Pagks, Miquel, 165 
Pagks, Pere Joan. 189 
Pagts Garbi, Josep, 189 



Pages Mamny, Santiago, 421,611,718 
Pairachs, Salvador, 459 
Palacios, F&lii, 299 
Palagn, Rafael, 321 
Palahi, Jaume Joaquim, 376 
Palanca, 590 
Palau, Jeroni, 134 
Palau Verdera, Antoni, 205,825 
Palet, Salvador, 453 
Pallares, Antoni, 154 
Pallarés, Francesc, 188 
Pallarés Jalmar, Josep, 336 
Palma, comte de, 826 
Palma, Pere, 189 
Palmireno. Llorenc. 296 
Palomas ~ o n s ,  Francesc Xavier, 509,517, 

717.721-722 
Palou, Batista, 187 
Palou, Rafael, 161 
Paltor, Benet, 145,147,835-836 
Paluzie Borrell, Jesús, 674,718 
Pamies Montaner, Antoni, 817-818,822 
Panedas, Lluis, 186,322,324 
Panzano, 755 
Papiol, Isidre, 188 
Paradell, 511 
Pardo Bartotini, Manuel, 847 
Parellada Feliu, J., 303 
Parera, Antoni, 220,224 
Parma, Rolando de, 297 
Parra, Joaquim, 188 
Pamlla Hemida, M., 144 
Pas, Iñigo de, 182 
Pascal, E., 848 
Pascual, vegeu tambt Pasqual 
Pascual, Jamb, 161 
Pascual, Joan, 160-161,183,194 
Pascual, Mariana, Vda., 821, a24 
Pascual Lentisclh, Francesc, 847 
Passual. veeeu també Pascual 
~asqual; 320 
Passual. Gasoar Joan. 170.180.182.194 
~asqual: ~sidie, 188 
Pasqual, Joan, 186 
Pasqual, Josep, 189 
~asqual, pele; 142 
Pasqual. Vda. de, 189 
~ a i u d l  Llubc.1, Juan, 306 
Pawrrera, relix. 370-371 
pasto; Amau Guillem, 40 
Pastor, Isidre, 139 

Pastor, Matias, 26 
Pastor, Pere, 23 
Patino, Josep, 89 
Patrony, Miquel, 219 
Pau, Carleg 714 
Pau, Francesc, 70,188,3M) 
Pau, rnestre, 289 
Pau Bertran, F ranee~  XO, 817418,822, Si4 
Pau Claret, Francesc, 70,797-799,803,811, 

817-818,822 
Pau Yilaplana, 419 
Paulet, 848 
Pedemonte, 421 
Pedrell, vegeu Padrell 
Pedrolo, mestre, 178 
Peir6, Joan, 671 
Pejoan, Fmctuós, 188 
Pejoan, losep, 221 
Peláez, 732 
Pelegd, Francesc, 165 
Pele@, Gaspar, 114 
Pelegrí, Ludovic, 161 
Pelle@, 157 
Pellicer, Amadeu, 669 
Pellicer, Carles, 76,78.79,437438 
Pellicer Bmnet, Carles Francesc, 443,817, 

820.822.824 
Pellicer CrGent, Carles Francesc, 817-818, 

822 
Pellicer Pagh, J.M., 321 
Peloille, 348 
Pena, Bemat, 116,153 
Perarnau Espelt, J., 20 
Pere, infant, 17,259 
Pere IlI,17,33,35-37,102,257,340 
Pere IV, 101,103 
Peregri, Francesc, 181 
Peris Mencheta, Francesc, 487 
Pernau, Josep, 828 
Perpiña Mas, José A,, 721 
Pesarro +milo, Leonardo de, 296 
Pescanas, Francesc, 187 
Pescanas. Francesc, 188 
Petersons, Jaume, 330 
Petit, 207 
Peyrota, Joan, 15 
Pérez, Lloren$, 297 
P6rez Baró, Albert, 619,675,679-680,719 
Pérez Casañas, Joaquirn, 575 
Perez lbáñez, 715 
Pérez Minguez, Mari&, 847 
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Pérez Xifra, 534,537 
Pi, Narcis, 799 
Pi Margall, Francesc, 482 
PiSunyer, August, 720 
Pi-Sunyer Bayo, Cesar, 718 
Picaire, Onofre, 181 
Pich Carreras, Josep ,451 
Pifarrer, 421 
Piferrer, Dami&, 168 
Piferrer, Jacint, 145 
Piguillem, Francesc, 188,218,837 
Piguillem, Jaume, 188 
Pilds, Bernardi, 165 
Pilés, Bemat, 181 
Pinamonti, Joan, 334 
Pinilla, Josep, 667~670,732 
Piñerua, Eugeni, 553,556 
Pion, Henry, 848 
Piquer Arrufat, Andreu, 391 
Pisa, Maties, 157 
Piza Serra, Pere Antoni, 478 
Pi, Antoni, 341 
Pla, Antoni, 71,132,141-144,207,211-212, 

329,833 
Pla, Joan, 140,268 
Pla Dalmau, Josep M., 99,529-538,721 
Pla Vila, Josep, 570571,589,625,628 
Plana, Jeroni, 156 
Plana, Joan, 267 
Plana, Josep Antoni, 219 
Planas, Josep Manuel, 451-452 
Planas Casals, Josep de las. 482 
Plans Pujol, Fructuós. 847 
Plansola, Vda. de, 167 
Plantalamor, Jaume, 452 
Platearius, Matthaeus, 257,299 
Plinius Secundus, Caius, 257,299 
Poblet, Josep M., M 1  
Poblet, E, 713 
Poch, Jeroni, 183 
Polonowsky, 720 
Pomer, mestre. 114 
Pomet, Pierre, 257,265 
Ponce, Andreu, 114 
Ponce, Francesc, 19 
Ponces, Francesc, 800 
Ponces, Joan, 219 
Ponggem, Bernat, 42 
Pons, Antoni, 258 
Pons, Francesc, 18 
Pons, Joaquim, 799 

Pons, Josep. BM) 
Pons Catchot, Josep M., 753,786 
Ponsich, Joan, 153,157,175-177,194 
Pont, Gabnel, 23 
Populi, duc de, 129 
Poquet Pamias, Francesc, 477 
Porta, Giambattista della, 299 
Portell, Berenguer, 16 
Portell, Joaquim, 376,447,459 
Portell, Pere, 153 
Porter, Pere Manir, 332 
Pott, Joan Enric, 301 
Pou, 319 
Pou Nadal. Joaquim, 3 6 8 . M  
Pous Camp. Joan Mana, 847 
Prades, Josep, 218 
Praeposito, Nicolas, 297 
Prat, Bemat de, 16 
Prat, Bonaventura, 799 
Prat, Catharina, 799 
Prat, Jeroni, 799 
Prat, Pau, 181 
Prat, Pere, 339 
Prat, Raimon, 220 
Prat, victoria, 7-17 
Prats, Francesc, 68,161 
Prats, Joan, 116,154,345 
Prats. Josep, 166 
Prats, Lluís, 145,277,396,836-837 
Prats, Pere, 293,296-297 
Prats, Raimon, 220 
Prats Grau, Fredenc. 455,477 
Prats Matas, Francesc, 68-69 
Prats Matas, Salvador de, 135,141 
Presas Puig, Liorenq, 847 
Prestador, Joan, 341 
Prexens, Miquel, 26 
Prexens, Pere, 343 
Prieto, Indalecio, 598 
Prieto, Rafael, 482 
%m, Bartomeu, 272 
Primo de Rivera Orbaneja, Miquel, 472, 

492,494,517,535,570,572,575,578, 
586,589,618,670,732 

Puerta, Ricard de la, 482 
Puerta Rodenas Magaña, Gabnel de la, 847 
Puerto Sarmiento, Francesc X., 402 
Puget, 20,292 
Puig, 732 
Puig, Joan, 258 
Puig, Melcior, 186,189 



Puig Costa, Josep M., 721 
Puig Damer, Joan, 721 
Puig Jofré, Ennc, 578 
Puig Oiiveras, Ramón, 721 
Puig Sureda, Francesc, 570 
Puigdollen, Lluci?,, 275-276 
Puiggiale, 848 
Puigpiqué Raunch, Francesc, 478,480,483, 

494,568,659,847 
Puigvert Estrach, Rosend, 645 
Pujadas, Pere, 156,181 
Pujades, Pere, 454 
Pujalt, Vda. de Niwlau, 341 
Pujol, 291 
Pujol, Bernat, 15 
Pujol, Joan, 188,217,220 
Pujol, Pere, 26,177 
Pujol, Sever, 841 
Pujol, Tomhs, 454 
Pujol Puigrubí, Pau, 368,846 
Pujol Sagnsta, Joaquim, 469 
Pulido, Angel, 485486,659 

Qoer, Bemat de, 15 
Quer Martínez, Josep, 205 
Queralt, Pere, 341 
Queraltú, Josep, 205 
Quercetanus, Joseph Duchesne, 299 
Querol, Miquel, 157,179,194 
Querol, Vicenq, 343-344 
Quesada, Francesc Xavier de, 834 
Quintana, Jaume, 114 

Rabaca. Guillem. 341 
~ a b & i ,  Joan, 188 
Rabassa. Pau. 329.331.817.819.822.824 
~abassa'x-cs, Iosci, 145,274,384,797- 

798,800,803,817,820,822,824,836 
Rafat Selga. J., 115 
Rafer, Joiep Esteve, 797,803-804,806,817, 

819,822,824 
Rafer Bohigas, Josep, 79,798-799,807,817, 

820.822.824 
Raga, Manuel de la, 834 
Rahoia Tremols, F, 417 
Ramírez, L ,788 
Ramon, Gu~llcm, 15 
Raurell, Llucia, 358,360 
Rauret, Martí, 687 
Raurés, vegeu Rourés 
Ravcnlú$, Salvador, 569 

Raventds Clivillés, Salvador, 416 
Ravé Bergnes, Antoni, 847 
Rebull, faume, 188 
Refat, Agustí, 187 
Regaldia, Bemat, 266 
Regla Campistol, Joan, 325 
Regnault, Jules Antonie, 847 
Reguer, Nimlau, 220 
Renou (Renodeo), Jean de. 299 
Respall, Francesc, 62 
Respau, Pau, 218,459 
Resplants, Montserrat, 26 
Reveil, Oscar, 847 
Reventús, Anton, 8W 
Reventús, Francesc, 800 
Reventós Bertran, Caetana, 8W 
Reyna, Francesc de la, 298 
Riba, Cades, 712 
Ribals, Gabriel, 329,332 
Ribalta Ferrer, Antoni, 546 
Ribas, Lluís, 674 
Ribas, Miquel, 161 
Ribas, Raimon, 817-818,822 
Ribas Creuet, Lluís, 719 
Ribas Tramuns, Iosep, 369 
Ribelles, 18 
Ribes, Berenguer, 29 
Ribes, Ramon, 71,142,331 
Ribesaltes, Joan de, 18.114 
Ribot, Francesc, 221 
Ribú, Manuel, 220 
Ribú. Odon. 220 
Rica;, ~n ton i ,  114 
Richelieu. h a n d  k a n  du Plessis de. 325 
Richter, A.G., 257 
Ricla, wmte de, 144 
Riera, Bernat, 114 
Riera, Esteve, 188 
Riera, Joscp, 837 
Riera, Llorenq, 153 
Riera, Manuel, 459 
Riera, Narcís, 161 
Riera, Pau, 168 
Riera, Sebastih, 2.58 
Riera Artigas, Emir, 733 
Rigals Reghs, Antoni, 144,835 
Rigo, Raimon, 168 
Rinwn, Francesc, 219 
Rioz Pedraja, Manuel, M7 
Ripoll, To&, 183 
Ripperda, Johan Wilicm, 330 
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Rius, Ignasi, 218 
Rius Rius. Manuel, 490 
Riuter, Joan, 188 
Riutet, Francesc, 188 
Riutet, Joan, 161 
Rivas Mateos, Marcel, 550,564 
Rivera, 155 
Rio de Liza, Leopold, 720 
Ríos Romero, Ramón de los, 847 
Ro, Jeroni, 325 
Robert, 421 
Robiquet, Pierre Jean, 847 
Roca, Feiiu, BW 
Roca, Francesc, 168 
Roca, Josep, 218 
Roca, Josep, 459,470 
Roca, Rafael, 293,298-299 
Roca BatUe, Joaquim, 277 
Roca Heras, Josep M., 18,20,99,291 
Roca Sabater, Jaume, 428 
Roca Traver, Erancesc A,, 258 
Rocabertí, Josep de, 267 
Rocabmna, Erancex, 164 
Rocagomera Salazan, Agusti, 160 
Rod6, Miquel, 260 
Rodn~uez, Lluis. BW 
~odriguez Carracido, Josep, 547,556,564, 

587-588 
Roddguez de Toledo, Joan, 114 
Rodriguez ntset, Mari&. 75,366,797-798, 

800,803-804,806-807,817,819,822, 
836-837, 845 

Roig, Bartomeu, 341 
Roi& Francesc, 267-268 
Roig, Gabnel, 188 
Roig, Jaume, 188.322 
Ro$. Joseu. 189 
R O I ~  Gierrero, Rafael, 108,292,304. 

329-330.332.542.573.588.710.714. . . . . 
721-722 

Roman, Melcior, 179 
Romaní, Esteve, 191 
Romanl, Melcior, 182 
Romanones, wmte de, 518 
Romti, Ramon Francesc, 817,820,822 
Romero Landa. Gabriel, 573 
Romeu, Pere, 179,181 
Ronquillo. Josep Oriol. 376,450-451,455, 

465,469,847,849 
Roque Pagani, Pere, 452 
Roquer, 192,319,429 

Roquer, Francesc, 427 
Roquer, Josep, 189,8M1 
Roquer, Simó, 181 
Roques. Guillem, 340 
Ros, Esteve, 817,819,822 
Ros, Guillem, 15 
Ros, Josep, 67,817,819.822.824 
Ros, Ma Angela, Vda. de, 817,8M 
Ros. Peie. 114 
Ras o Roig, Jaume, 168 
Rosell, 482 
Rosell, Carles, 833-841 
Roseil. Ioan Francesc, 123 
Rosell, Salvador, 461 
RoseU6 Pedrol, losep, 721 
Roses, Bernat, 161 
Roses. mestre. 3 p  
Roset, Jaume, 188 
Rossell, Carles, 144,835 
Rossell, Joan Latzer, 343-344 
Rossell, Pere, 29,295,841 
Rorsell6 Asser, o Apr, 15 
Roure, 320 
Roure, Ponq, 79,461,817,819.822 

901 - 
Rour6s, lawb, 177,181 
Rousseau, G., 848 
Rovira, Agustí, 447,459 
Rovira, Bernat, 17 
Rovira, Eudald. 470 
Rovira, Francesc, 799 
Rovira, Maih, 277 
Rovira, Nards, 18 
Rubesta, Vda., 167 
Rubio, Jaume Joan, 188 
Ruellias, Jean, 293,297.300 
Ru6. Cades, 848 
Rufacb, Mateu, 219,223 
Rufí, Jaume, 168 
Ruk G6mez. Ramon, 847 
Ruiz Martinez, Francesc, 780 
Ruiz Ponseti, Estanislau, 673 
Rupit, marques de, 267 
Rusiñol Prats. Aibert, 482 

Sabater laume. 15 
~abater; Vda. dé Jawb, 181 
Sabater Ferrer, Joan. 71-72,79,86,BW, 

817-818.822.837 
Sabater Galceran, Joan, 817,820,822,824 
Sabaté Muro, Pau, 789 
Saez Palacios, Rafael, 847 



Sagarra, Uuis, 800 
Sagasta Prkedes, Maleo, 550 
Sagrera Vizcaino, Jaume, 537 
Sagui, Pau, 189 
Sahuc, Joan, 79 
Saint Amand, Johannis, 295 
Saiz de Carlos, Ramon, 550,561,567 
Sala, 118,205 
Sala, Domenech, 220 
Sala, Francesc, 817-818,823424 
Sala, Jaume, 188 
Sala, Joan, 220,805 
Sala, Josep, 71 
Sala, Nicolau. 340-341 
Sala, Sa, 15 
Sala Domenech, Antoni, 277,395,811, 

817-818,822,824,825,838,840 
Sala Fargas, J., 29 
Sala Guardia, Francesc, 817,822,812,845 
Sala Parer, Antoni, 67.336,390.817-818, 

823-824 
Sala Solé, Josep, 71 
Salas, Anton, 546 
Salaven, Francesc, 341 
Salell, Ludovic, 183 
Salell, Nicolau, 117,153-154,157 
Sales, Ramon, 508,518 
Saliol, 154 
Salís Gausiach, Rosa, 799 
Sab, Isidre, 218 
Salís, Manuel, 799 
Salís, Pere, 218,799 
Salmerón Alonso, Nicolau, 482 
Salb, Antoni, 218,273 
Saló, Ermenguer, 2OS, 224 273 
Saló, Josep, 218 
Salvador, 89,294,336,825 
Salvador, Eulilia Vda. de, 817,820,8% 
Salvador, Felip, 189 
Salvador, Feliu, 189 
Salvador, Jeroni, 167 
Salvador, Jeroni Joan, 841 
Salvador, Joan, 186 
Salvador Franch, Santiago, 483 
Salvador Pedrol, Jaume, 267-268,331,817. 

818,823 
Salvador Riera. Joan, 191,194.817.820, 

823-824 
Salvador Riera. Joseo. 817-818.823-824 

Salva Campillo, Francesc, 145-146,205, 
834.836 

Sambola Jansana, Josep, 801 
San Genniín, duc de, 122,124 
Sancho Panza, 622 
Sanden, Van den, 257 
Sanpera, Rancesc, 126-129,131-133,191- 

192,194,305,329,332,826.828 
Sanpons, Ramon, 453 
Sanromi, Antoni, 6M 
Sans, Joan Raimon, 170 
Sans Puig, Josep M., 426 
Sans Ramon, Joan, 170 
Sant Feliu, Niwlaude, 15 
Sant Jaume, Pere de, 341 
Santa Fé, Salvador de, 114 
Santacreu, Pau, 119 
Santaló, Antoni, 218 
Santaló, Jaume, 188 
Santcliment, Pere Joan de, 42 
Santet, mestre, 27 
Santgenn.3, Joan, 169 
Santpons, 205 
Santpons, Francesc, 188 
Santpons Roca, Francesc, 837 
Santpons Roca, Josep Ignasi, 145,147,277. 

836 
Sants, Miquel, 189 
Sauuy de Rialp, J.M., 89 
Sanxo, Guillem, 341 
Sapera. Guillem, 341 
Saperas, Josep, 331 
Sardanyons, Jeroni, 220 
Sarradeli, Josep, 189,219 
Sam, Francesc, 800 
Sam, Jaume, 800 
Sarri Cabana, Jeronima, 8% 
Sastre, 320 
Sastre, Climent, 220.224 
Sastre Marqués, Francesc, 421 
Sastre Puig, Joan, 148,837 
Satorra, Joan, 668469,732 
Sauch, Joan, 817,819,823 
Saumell, loan, 320,459 
Saura, Carles, 219 
Saunna, Jaume, 817-818.823-824 
Saurina, Josep, 817-818,823 
Sauri, Joan, 29 
Sauvan, Fredtric, 847 
Savall Valldejuli, Josep Antoni, 70,304, 

444-446,807,811,817,819,823,825 
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Savanés, Francesc, 188 
Sayol, Marc, 341 
Sánchez Bonilla, Antoni, 779 
Sánchez Comendador, Antoni, 847 
Sánchez Guerra, Josep, 517,552 
Sánchez Manteca, 597 
Sánchez Sanchis, Delfí, 721,730-731 
Scheele, Karl Wilhelm, 4M1 
Schmidt, Ernest, 722 
Schorr, Oscar Van, 848 
Schrodero, Johannis, 299-301 
Schulzes, 10. Hern., 257 
Scola, Joan, 181 
Scolas, Joan, 183 
Scuriaso, o Escuriaso, Arnau, 26,113-115 
Sega, Jaume, 341 
Segala Estalella, Josep, 509,512-513,517 
Segarra, 669 
Segarra, Domenech, 447,459 
Segarra, Jaume, 341 
Seguer, Joan, 43 
Seguí, Francesc, 23 
Seguí, Niwlau, 341 
Seguí, Pere Antoni, 15 
Seguí Rubinat, Salvador, 732 
Segur, Josep, 331 
Segura, Fenan, 480 
Segura Valls. Joan, 23 
Seivi, Josepa, 369 
Selles, Jeroni, 161 
Semer, Jaume, 341 
Semer, Paulí, 341 
Sena, F., 93 
Senant, Carles, 817,820,823 
Sentmenat, 205 
Serapionis Damasceni, Johannis, 295.297 
Serdanyons, Joan, 293-294 
Serentill Sans, Manuel, 697-698 
Ser6 Peri. Pere, 789 
Serra, Agusti, 218 
Serra, Andreu. 187 
Serra, Anton, 801 
Serra, Francesc, 164-165,838 
Sena, Francesc Xavier, 442,459 
Serra, Gabriel, 188 
Serra, Joan, 838 
Serra, Joan Pere, 188 
Serra, Matias, 189 
Serra, Melcior, 157 
Serra, Pau, 180,182 
Sena, Pere Joan, 40 

Serra, Salvi, 217 
Serra, Segimon, 217 
Sena. Tomas, 168 
Serra, Xavier, 442,460 
Serra Torrens, Cristbfol, 452 
Serradell, Antoni, 219 
Serrahi, bar6 de, 272-274,276-278,279, 

395,397-398 
Serrano, 715 
Serrat, Joan des, 16 
Serres Sena, E., 91 
Servat, Andreu, 160 
Sernat, Antich, 11&119,164-165,168,170 
Servera, Josep, 181 
Servera, o Cernera, Pere, 186,189 
Servet, Ignasi, 454 
Sernet, Sebastia, 452 
Sessa, duc de, 119 
Setcases, Bernat de, 16 
Sevillano Colom. Francesc. 258 
Siboni, Lluis, 456, M7 
Silvaticus. Matthaeus. 293.295.297.299 
~ i lves t re ,~as~ar ,  160, 166,194 
Simemans, Jeroni, 277 903 - 
Sim6, AKons, 118 
Sim6, Miquel, 169 
Simon, Joan, 187-188 
Simon, Miquel, 181 
Sinubs Ruiz, A,, 437 
Sirera, Montserrat. 170 
Sisternes Feliu, Manuel, 84 
Sobraques, Didac, 187 
Sobreques Callid, Jaume, 340 
Sobrino, 301 
Socias. Joan, 157 
Socias, Pau, 157 
Solanas, Jaume, 188 
Solanes, Jaume, 187 
Solanes, Pere Pau, 343-344 
Solanes Rufasta, Francisco, 454 
Sola, Carles, 444 
sola, Enric, 115 
Sola, Pere, 27 
Sola Batlles, Bmno, 461 
Soldevila Zubiburu, Ferran, 124,130,322, 

324 
Soler, 192,732 
Soler, Alek, 187 
Soler, Climent, 220 
Soler, Dominic, 181 
Soler, Esteve, 29 



Soler, Francesc, 188 
Soler, Gracia, 186 
Soler, Jaume, 18 
Soler, Jeroni, 156 
Soler, Josep, 221 
Soler, Miquel, 17,343 
Soler, Ramon, 17 
Soler Batlle, Enric, 26,557 
Soler Catala, Fklix, 470 
Soler Tort, Francesc, 799 
Solmorera, Emili, 421 
Solsona, Jaume, 18 
Somalo, 780 
Soriano, Josep, 368,845 
Soriguera, Niwlau, 220,224 
Sonú Esteva, Xavier, 15,18,28,259,293 
Sombes, Miquel, 161,184 
Souberain, Eugen, 847 
Souberain, Leon, 847 
Sousa Pereira, Joan de, 848 
Spaer, Guiilem, 17 
Spaer, Simó, 17 
Speni, Gaieti, 848 
Spoy, Gaspar, 188 
Squillace, marqués de, 830 
St. Joan, Pera de, 189 
Steva Escardó, vegeu Esteve 
Stieb, Ernst W., 257 
Subira, Joan Gualbert, 452 
Subirana, Tomas, 217 
Subirats, Francesc, 459 
Suja, Nicalas, 275 
Sunyol, Miquel, 810 
Suñé Arbussa, losep M., 15,18,2S, 293, 

302,306, m, 482,602 
Suñer, Francesc, 323 
Sur6s Cato, Antoni, 721 
Susany, Jaume, 668469,732 
Susany, Pere, 667 
Sylvius. Jacques Dubois o, 293,291.298 
Symon, Pere, 343 

TageU Fornes, Pere Faust, 70,799,817, 
819,823-824,838,840 

Tagell Novell, Agusti, 817,820,823-824 
Tagell Pi, Gaieta, 299,817,819,821-824 
Tamant, Ciprih, 218 
Tamarit, Pere, 219 
Tamborero, Jaume, 669,732 
Tapiolas, Joan, 18 
TarradeUes, Francesc, 160-161 

Tanagb Jand, Severi, 595-596,668.672, 
678-679.683.731 -733 

Tan6 Grap6, Josep M., 732 
Tanes Vidal, Josep, 420,512-513 
Tayi Filella, Salvador, 721.722 
Tederchi, Josep, 848 
Teixidor, Narcis, 450,459-461 
Teixidor, Tomas, 178 
TeUo de Fonseca, 848 
Tensa, Bartomeu, 261 
Teofrast, 257.297-298,3W 
Teme, Joan, 156 
Tenap, Pere, 341 
Terrat, March, 341 
Tersa. Perot, 343 
Tessari, Ludovicus, MO-301 
Texidor, Joan, 188 
Texidor, Onofre, 189 
Texidor Cos, Joan, 714, 847 
Teyxeiro, Manuel, 451,455 
Thomas, Jaume, 15 
Thomas, Pere, 189 
Rana, Pere o Perot, 23.25.793.794 
Trxedas Sabater, Josep Cristbfol, 111,122, 

124-126 
Tobella Galcerán, Josep, 721 
Toledo, Manuel de, 129 
Toledo Pueyo, Pere Joan de, 164 
TomBs. ~n&ni ,  140 
Tod. Feliu. 217 
Tara, Francesc, 218 
Tor.3 Ferrer, Benet, 847 
Tomas, losep, 817,820,823 
Torrella, Feiiu, 217 
Tonellas, Pere de, 114 
Torrens, Joan, 188 
Torrent, 320 
Tonent, Joan, 343 
Torrents, 429 
Torrents, Ignasi, 218 
Torrents, Joan, 427 
Torrents Julia. Josep, 454 
Torres, 3W 
Torres, Jaume, 841 
Torres, Joan, 186 
Torres, Vda. d'htoni, 341 
Torres Muñoz de Soler, Ramon, 847 
Torrevadella, 319 
Tosi, Antoni, &18 
Totosaus, Marcia, 217 
Tournefort, Joseph Pitton de, 301 
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Tous, losep, 189 
Traver, mesire, 289 
Traveria, Vda. de, 818,820,823 
Traveria Prou, Joan, 797-799,801,803,817, 

819,823,838,840 
Traveria Torres. Jaume. 69,72.818$19,823 
Travieso, 421 
Tremoleda Planas. Joan. 452.463 
Tremols Borrell, ~redenc, 847 
Trenard Machirkn, Juli, 551,847 
Tresanges, Josep, 333 
Trias, Jeroni. 838 
Trias, Joan, 157 
Trias, Maurici, 161 
Trias, Onofre, 181 
Trilla, Francesc, 169 
Trilla, Francesc, 188 
Trincheria GUit6, Ram6n de, 721 
Troch, Jeroni, 194 
Troch, Josep, 818419,823 
Troch, Pau. 190,194 
Troch, Vda. A. M., 820 
Troch Fogueres, Raimon o Ramon, 384, 

797-798,8W, 803-804,807,811,81& 
819,823424 

Troch Fontrodona, Josep Ramon, 818,820, 
823 

T~llent ,  Narcis, 422 
nidela, Joan, 343 
Tuñ6n de Lara. Manuel, 586 
Turmo, Antoni, 219,223 
IusqueUas Flamarich, Josep, 715,719 
nitll6, Agustí, 218 
Tut116, Benet, 217 

Urgell, comte d', 289 
Uriach Feliu, Joan, 454-455 
Uystrell, Joan, 24 

Valenzuela, Joan, 550 
Vallcendrera, Valentí, 221 
Valle, Van de, 846 
Vallesc&, Antoni, 795 
Vallés, 667,732 
Vallés, petit, 732 
Vaiiés Rib6, Josep, 512 
VaUfarosa, Andreu de, 17 
Vallosera, Ramon, 221 
Valls, Bemat, 175 
Va&, Jeroni. 358.360 
Valls, Llorenq, 451 

Valls Julia, Antoni, 782,855 
Valls Prats, Gerald, 161 
Vaüs Sabater. Rbmul, 555 
~a t l s  nituach, 453 
Valverde. Joseo Lluís IM.ll5.143.413.48L . . . 
valverde; ~ a & ,  778 
Vayreda Vila, Estanislau, 473 
Veciana Prais, Mari& de, 674,718 
VedeU, Jaume, 341 
V e d ~ a s ,  Josep, 220 
Vega, F6tix de la, 323 
Veaa. Mana de la, 516 
vehil, 429 
Vehil. Pere Martir. 419420.428 
Vela Áulesa, ~arles,  15,lÉ 
Velez. marqués de los. 324 
Vellalta, Joan, 187,189 
VeUvé, Joaquim, 422 
Vendrell, Joan, 188 
Ventallb, Bemat, 18 
Ventosa Roig, Joan, 719 
Verdaguer, loseph, 2% 
Verdejo, 733 
Verges, Bernat, 182 
Vergés, Pere, 179 
Vergon, Amador, 157 
Verhasseel, 848 
Vesach, Joan de, 114 
Vesalio, Andrea, 117 
Viader, 177 
Vtader, lawb, 182 
Viader, Josep Antoni, 371 
Viader, Lluis, 427 
Viader Escayola, Narcls, 669 
Viader Seguí, Narcís, 477 
Vicenq Vives, Jaume, 130,408,449 
Vidal. 289,319-320 
Vidal, Dario, 854 
Vidal, Francesc, 184.841 
Vidal, Jeroni, 157 
Vidal. Joan, 165,189 
Vidal, Josep, 189 
Vidal, Magí, 181 
Vidat, Pere, 187,210,358,360 
Vidal. Pere Joan. 189 
Vigo, Juan de, 297 
Vila, 320 
Vila, Bernat, 341 
Vila, Francesc, 217 
Vda, Genis, 217 
Vila, Joan, 189,341 
Vila, Josep, 463 



Vila, Pau, 714 
Vila, Pere, 189 
Vilabella, Sebastih, 827 
Vilaclara, Rafael, 455 
Viladomat, Pere de, 340 
Viladot, Joan, 422 
Vilafrancha, Josep, 189 
Vilaginés, Jaume, 220 
Vilagines, Manuel, 220 
Vilagut, Pere, 18,27 
V~laita, Joan, 161 
Vilamajor, Josep, 189 
Vilamala Cassany, Josep, 798,801-802,804- 

so5,807,809,&10 
Vilanera, Cnstbfol, 154 
Vilanera, Miquel, 119 
Vilanova, Arnau de, 15,292-296 
Vilar, Joanot, 18 
Vilar, Josep, 217 
Vilar. Misuel. 123 
Vilar, ~ e & ,  217 
Vilar, Pierre, 84,131,138,159,190 
Vilar Amig6, Lluis, 537,611 

906 Vilardaga, Antoni, 818,823824 - Vilardaga, Franca, 220,224 
Vilardaga, Joan, 818,823 
Vilardell. Guillem de. 16 
Vilardell; Pere, 16-17' 
Vilarrubia, Joan, 166 
Vilaseca. Enric, 494 
Vilaseca, Eugeni, 427 
Vilaseca, Josep, 189 
Vilaseca Anguera, Salvador, 28 
Vileta, 119 
Vil&, Pere, 220 
Villa, fsidor, 280 
ViUawsta, Pere A,, 848 
Villahermosa. duc de, 323 
Villegas, Antoni, 480-481 
Villegas, Lluis, 563 
Vmader, Ludovic, 181 
Vinader, Marc, 182 
Vinatea, Francesc de, 259 
Vince, Cristdfol, 218 
Vintr6 CasaUach, Ennc, 509,517 
Vintró Marcé, Pere, 752-754,758760,762. 

763,767-768,775,782,786 

Vinyals, Joan, 794 
Vinyals, Miquel, 29 
Vinyals, Vicenc, 297,841 
Vinvas. Joaauim. 188 . .  . 
Vinyas, Vda. de ~ e r a l d ,  161 
Viaas Cusi. E. 118,266-267.325 
Viñas pon;, Jhan B., 610 
Violas, Lluis, 189 
Virgili, Pere, 205 
Virgilio, Marcel, 298 
Vi, Josep, 428 
Viscani Torres, Josep, 6W 
Vhns. Francesc. 188 
Visens; Narcis, 189 
Vivas. Ernest. 530.532.534 
Viv&~onjil,'~n"c, &3 
Vives Noguer, 847 
Voltas, Joan, 189 

Wallenus, Johan Gottschalk, 301 
Wasserman, 657 
Wcart, VE., 848 
Wiegler, Christian, 400 
Wolf, Karel de, 848 

Xammar, ~ e n i s ,  79,86,818-819,823-824 
Xaudaró, Francesc, 220 
Xemaret, Manuel, 488 
Xerra, losep, 818.823 
Xiberta Roig, Francesc, 721 
Xicota, Miquel, 139 
Xirau Palau. Joan, 720 
Xirau Palau, Joaquim, 711,720 

Yagüe, Joan, 738 
Yáñez, Anton, 810 
Yáñez Girona, Agusti, 74,205,376,438. 

439,442-444,450,459-460,468469, 
484 

Yiaez Rovira. Eulalia. 810 
YBñez ~ovira;  Lluis, 74,437,810-811,818. 

819,823 

Zabalza, Lambert, 454 
Zabalza Ornate. Llorenc 454 
Zanoso, A,, 115 
Zweliferi, Joannis, 300-301 



~ N D E X  D'ORGANISMES PÚBLICS, 
ASSOCIACIONS, 

ENTITATS CIVILS 1 RELIGIOSES, 
ORGANITZACIONS 

FARMACEUTIQUES, ETC... 



En o q u w  i n d u  no hi figuren $ 1 ~  dtf*r?oü Col lega d'Apoiec~rir i de Formoiiuliu barieloninr degW a la 
rriu repriida meno6 m el iui NiimA $6" relocionou. pri lu rov funcl6 rubri~ruiurm ddi, Cuilrgrr <Ir. 
r<innn<ii<ricr cotol~nr, el C o l l r ~ ~  de F~rmocPunrr de Co1alun)a iini<rrur u Id gurrru <o i l  & IIIb. i p l  

Academia de Farmacia de Madrid, 426 
Academia Medico-practica, 834 
Academia de Ciencies de Barcelona, 392 
Academia de Ciencies i Arts de Barcelona, 

147,4W-401,446,714,825 
Academia de Ciencies Mediques de 

Calalunya, 489 
Academia de Farmacia de Catalunya, 409, 

626,683,688-692,702-704 
Academia de Jurismdencia i Le~islació 

Associació d'Especialistes de Catalunya, 
515 

Associació d'Estudiants de Farmacia, 587 
Associació de Farmaduties Espanyols, 566 
Associaci6 de Farmadutia Especialistes 

de Calalunya, 560-561 
Associació de Magatzemistes, 590 
Associació Gremial de Drogueries i 

Productes Químics, 577 
Associaci6n Nacional de Médicos 'i7tulares 

Academia de Medicina i ~irurgia de 
Barcelona, 474,542,561 

Academia Nacional de Farmacia de 
Madrid, 714 

Academia Nacional de Medicina, 587, M15 
Ami6 Catalana, 569,641,714 
Acció Mutual d'Obra d'Eguitat Social. 621 

- 
dc Barcelona, 557 

Acadkmia de Medaclna francesa. 480 
Ateneu ~&ionalista de Sants, 508 
Audiencia de Barcelona, 542 
Audiencia de Catalunya, 833 
Audiencia de Farmhcia, 811 
Audiencia Nacional, 785 
Autocomercial, S.A., 756 

1 de A,islenria Publaca l>omiciliand. 738 
Aleneu Lcririmisia dr Barcelona. SOR 

' Farmacia, 779 
Ajuntament de Barcelona, 54,68,140,267- 

268,363,371,374,395,434,489,578 
Alianza Cooperativa Internacional, 719 
American Chemical Society, 720 
Ansaldi y Cia., 453 
Antiguo colegio de Apotecarios de 

Valencia, 103 
Asesoría Técnica de Sanidad, 853 
Asistencia Pública y Domiciliaria, 853 
Asociación de Auxiliares de Farmacia, 547 
Asociaci6n Farmacéutica Barcelonesa, 407, 

435,43840,444-445,447,459,464, 
466,469,476 

Asociación Farmacéutica Española. 476 

Agrupaii6 d'Auxiliars Jr Fam2c13. 598 
Ampdsion Sindtcal de Oficinas dc 

Asseguranca Obligatbria de ~a ia l t i a ,  567, 
622,645-646.748.755.773 

Banc de Biscala. 756 
Banc Viialici d'Esuanva, 545 

Associacions de ~rogueries, Productes 
Químics i Farmadutics, 583 

Associació Catalana de FarmacAutics 
Sanitaris i d'Assistencia Pública, 611 

Associació Cultural de Farmacbutics de 
I'Oest (ACFO), 591,618,622-624,639, 
642 

Bar Campe6n, 754 758,767 
Bayer, 488,588 
Bourroughs Wellcome y Cia., 419 

Caka de Pensions pera la Vellesa i 
d'Estalvis, 609 

Cambres lndustrials i de Comerf 
$Espanya, 575 

Capella de Santa Agata, 78,459,810 
Capella Marcús, 795 
Capella Reial, 74,462 
Casa de la Ciutat, 135,362 
Casa de la Maternitat, 485 
Caserna Miquel Sewet, 711 
Cases Consistorials, 470,474,476 
CEDA, 641 
Centro de Informática Farmacéutica, S.A. 

(CIFSA), 780 
Centro Directivo Farmacéutico Catalin, 

476 
Centro Farmac6utiw de expedición de 

productos y substancias medicinales, 
455 

Centro Farmacéutico Nacional, 508 
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Centro Regulador de Intereses 
Farmacéuticos (CRIF), 591,608409, 
622,635-639, 643, M-M 

Col.legi d'Adroguers, 803,810 
Col.legi d'Advocats, 781 
Co1,legi d'Alacant, 532,780-781 
coi.le@ d ' ~ ~ o t ~ ~ i ~  de ~ i ~ ~ ~ ~ ,  90,110, 

263,370,827 
Coi.legi d'Apotecaris de Lleida, 125 
Col.legi d'Apotecark de Mallorca, 94-95 
&g.legi d ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ r i ~  de sant cosme i sant 

DamiA de Reus, 94 
Col4egi d'Apotecaris de Valkncia, 281 
C o l W  d'Apotecaris de E, 211,222,333 
Coi.legi d'ARistes de Manresa, 94,210211 
Col.iegi d'Enginyen, 781 
Col.legi de Candelen, 354 
Col.fegi de Cerers, Droguen i Sucrers de 

Mallorca, 348 
Col.legi de doctors en Medicina, 361 
Col4egi de Droguers, 141,269,277,345, 

358,363.365,367,373-374,438 
910 Col,legi de Droguen, Ceren i S U C I ~ ~ ~ ,  348 - 

Col.legi de Droguers i Confiters, 68,361 
Col.legi de Farmaceutics de Catalunya, 

3a1,484,537,6W,611,613,615-621, 
623430,638-639,641-642,645,647, 
651,667-660,674,681,703-704,737, 
789 

Col4egi de Farmadutics de Girona, 508, 
537,720 

Col4egi de Farmafeutia de I'exvila de 
Gracia, 497 

Col4egi de Farmackutia de la Pronncia de 
Girona, 530,715,721,789 

Col4egi de Farmadutia de Tanagona, 
480,493,536,789 

Col4egi de Farmadutia de Valencia, 536, 
584,710 

Col4egi de la Cera, 353 
Col.legi de Lleida, 536,789 
Col.legi de Metges, 91,134,146,545,548, 

553,569,744 
Co1,legi de Metges, Apotecaris i Cimrgians 

de Tarragona, 146 
Col,legi de Metges, Apotecaris i Cimrgians 

de Tortosa, 91 
Col,legi de Metges, Ceren, Conúten i 

Cimrgians, 134 
Co1,legi de Sant Angelo, 445 

Col4egi de Sucreriowm drogueriomm 
candelanorum, 349 

Col.legi dels apotecaris i candelers de cera, 
352 

Col.legi deis Escolapis d'Olot, 714 
Col4egi deis Pares Camlites Calqats. 444 
Col4egi i ait deis especien o apoteca* i 

botiguers droguen, 51 
Col.legi Oficial de Farmadutia de 

Balears, 503 
C o l W  Oficial de Farmadutia de 

Catalunya, 466,496,590-591,617-620, 
622,624,635436,643,652,663,667, 
690,703,738,742,851 

Col.legi Oficial de Famadutia de 
466,503,527,529,535,631 

Col,legi Oficial de Farmackutia de Lleida, 
466,631 

col,legi oficial de parmaCkutics de 
Tanagona, 466,503,631 

Col.legi Tridentí, 462 
Colegio de Boticarios de Madrid, 303 
Colegio de Drogueras, 368,845 
Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real, 

780 
Colegio de Farmac6utiws de Madrid, 377, 

480,495,551,562,583 
Colegio de Farmacéuticos de Murcia, 780- 

781 
Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, 

626 
Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, 508 
Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya, 779 
Colegio de Guadalajara, 780 

de Gui~úzcoa, 760 
Colegio de Médicos de Almena, 548 
Colegio de Odontótogas de Madnd, 605 
Colegio de Santander, 780 
Colegio de Zaraguza, 549 

o Farmac6utico Espafiol, 
478 

Colegio Nacional de Farmacia, 440 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Badajoz, 778 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Madrid, 508,512,563,784 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Zaragoza, 548 
Collegium Apotecariomm Barcinonensi, 

690 
Collegium Apothecariomm 

Barchinonensis, 437 
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Comisión Farmaceutica de Barcelona, 463, 
465 

Comisaria Superior de Policia, 741 
Comissió de Catalanització Mkdica, 569 
Comissió de Sanitat, 267,442-443 
Comisrio Mkdtca d'Acno Catalana. 569 
Comis?16 Suoenor dr S3nitdi M5 
Comitk ~ssessor ~hcnic  sinical, 724 
Comith Central de Milícies Antifeixistes, 

667-668,721 
Comith d'Apropiació d'Auxiliars i 

Trebaliadors de Farmacia - CNT-UGT, 
668 

Comith de Control, 674,686 
Comitk Paritan d'Auxiliars de Farmacia, 

596,6Oú 
Comith Sanitari de les Milicies 

Antifeixistes, 667-668 
Comitks Paritaris, 525,586-587,589,595, 

597 
Companpa d'Assegurances de Vida i 

Accidents. 545 
Conciti Tridentí, 157 
Confederaci6 Regional de Llevant, 508 
Confederación Nacional de Sindicatos 

Farmacéuticos de España, 512 
Confederación Nacional del Trabajo 

(CNT), 508,667-672,674678,680683, 
686-695,703,710,715-716,721,730 
732,737,518,526,670,683,851 

Confraria de Metges, Apotecaris i 
Cimrgians de Tanagona, 94 

Confraria de Sant &me i Sant Damia. de 
Vic, 93, 111, 117 

Confraria de Sant Cosme i Sant Damia de 
Reus, 94,365 

Confraria del Col4eei d'Aootecaris de - .  
Barcelona, 112 

Confraria dels Benaventnrats Sts. Cosme i 
Damia dels Magnifics Doctors Metges, 
Apothecaris y Cimrgians de 
Tanagona, 91,94 

Confraria dels Deu Mil Martin de Sant 
Cosme i San! Damia de Metges, 
Apotecaris i Barbers, 90 

Confraria dels Sants Cosme i Damia, 111, 
210 

Confrasia dels Sants Metges de Reus, 28 
Consejo de la Cámara, 832 
Consejo de Sanidad del Reino, 465,481 
Consejo General de Colegios Médicos, 738 

Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de Esoaóa. 538.543- 

788,790,855-856 
Consejo Real y Supremo de Castilla, 84, 

462,826 
Consell comarcal de Sanitat i Assistkncia 

Social, 687 
Conseli d'Aragó, 118-119,122,124-125, 

323-324,327 
Consell d'Economia de Catalunya, 582, 

673,677,679,684,686,695-698,700- 
701.719 

Consell d3~conomia Nacional, 582 
Consell d'Estat i de Sanitat. 416 
Consell d'lndústria, 7M)-701 
CoBsell de Castella, 388,447 
Conseii de Cent, 42,4547,52-53,59,61-62, 

69,105-106,118,266,344-345,361,795 
Consell de Col.legis Farmackutics de 

Catalunya, 466,631,789 
Consell de'Govemaci6 i Sanitat, 606,615 
Consell de 1'Escola Nova Unificada 

(CENU), 402 
Consell de les Indústries #Higiene i 

Sanitat,684,696 
Consell de Sanitat. 282.378.552.554.565. . . . . .  

592, mi ,  687,813 
Consell de Sanitat de guerra, 715,717,723- 

775 -. 
Consell de Sdnitai I Awsi+ncla Social. 624 
Conscll ds Sanit3t I H~aene. 699 
Consell de Trenta-dos,e2,45-47.52 
Consell general d'lndústries de sanitat i 

higiine, 702 
Consell General de la Indústria. 686 
Consell General de la ~ndústriadels 

Serveis #Higiene i Sanitat, 679,696, 
699-700 

Consell General de la Indúsuia Química, 
692,702 

Consell General de la Industria Quimicd, 
Mcdacina I VcterinAria. 6% 

Consrll Gcnerdl de Ssnaiat. M6 688, 701 
Conrc'll General dr Sanitai i d'Hieizne, 701 
Consell General dels Serveis d'~igiene' i 

Sanitat, 702 
Consell General Indústries FarmacAntiques 

@Higiene i Sanitat, 684,686,697-698, 
701 
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Conscll Judicial, 579 Coopcrrii~a Sanitana, 623. hM-ht?h 
Conscll LxoI de Sanitilt i Ae~rienriil 1 Coris Crialancs. 54 

Social, 687 
Consell superior de la Cooperació. 623.686 

Asistencia Social, 687,850 
Consell Tecnic de Sanitat, 595 
GnseU Tecnic dels Serveis de Farmacia, 

851 
Consellena d'Economia, 673,677-681,683- 

684,693-694.697.700 
Consellena de Justicia, 631 
Conselieria de Sanitat de la Generalitat de 

Catalunya, 627,629,645,678,687,690- 
691,784 

Consellena de Sanitat i Assistencia Social, 
627.687 

ConseUena de Seguretat Interior de la 
Generalitat de Catalunya, 721 

Consells Generals d'lndústria, 695 
Convent de la Murtra, 62 

912 Convent de la Sanita de la Barra, 62 - Convent de la Verge d'Atocha, 62 
Convent de les Penedides o Arrepentides, 

795 
Convent de Minerva i de la Humilitat, 62 
Convent de Ntra. Sra. de I'Arc, 62 
Convent de Sant Dombec, 62 
Convent de Sant Francesc, 62 
Convent de Sant Pere M?utir, 62 
Convent de Sant Sever, 62 
Convent de Santa Caterina, &63,67,281, 

Convent de Santa Caterina Martir, 60,62 
Convent de Santa Engracia, 62 
Convent de Santa Maria de la Sanita 

d'Extrarnurs, 62 
Convent de Santa Cathalina de Padres 

Dominicos, 328 
Convent de Valldebron, 62 
Convent del Came, 462 
Convent del Rosari, 62 
Convent dels Agustins, 332 
Convent dels monios Gerbnims. 62 

/ Creu Roja lnteiacional., 483,693 

Dalmau Oliveres, S.A., 426 

1 Mkdica, 737 
! Delegació Barcelona, 619-620,627-631, 
1 652,661,681,691 

Delegaci6 Barcelonina, 626-631,651,662- 
663 

Delegació Comarcal de Barcelona, 618 
Delegació General d'lndústria, 698 
Delegación Provincial de Información y de 

Investigaci6n de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, 741 

Delegación Regia del Ministerio de 
Trabajo, 575 

Departament d'hnomia, 6s.697 
Departament de Sanitat i Assistencia 

Social, M)6,615,646 
Departament Ministerial de Treball, 

Comer$ i Indústria, 571 
Diputaci6 de Sanitat de Barcelona, 276-277 
Diputació del f'rincipat, 120 
Direcció dels Serveis Farmadutics de la 4a 

Regid OrgAnica, 723 
Direcció General d'Estudis, 812.813 
Duecció General de Sanitat de la 

Generalitat de Catalunya, 495,574, 
590,616,622,681,688-691,698,813 

Duecció General de Sanitat i Asristkncia 
Social, 688 

Direcció General dels Serveis de Sanitat de 
la Generalitat de Catalunya, 691 

Dirección General de Sanidad, 701,716, 
740,852 

Directon Militar, 569-574 
Dr. Andreu, SA, 413,419,490.686 
Draper y Gras, 453 
Droguena Dalmau Oliveres, 426 
Drogueria Farmacéutica E Mercier y Cia., 

425 
Convent dels pares Capuhtins, 62 Droguena Roca, 428-429 
Convent deis Pares Carmelites descafps, Drogueria Unach i Cia., 426 

67 "- 
Convents de ~ a n t  Domdnec, 59 Emissora Radio Catalana EN-13,709 
Convents dets Franciscans, 59 Ermita de la Murtra, 795 
Cooperativa Farmacéutica Española, 780 Emita de les Magdalenes, 795 
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Eswla d'Aw i Oficis de la Generalitat, 
7% 

Escola de Farmacia de Santiago de Chile, 
848 

Escola Industrial, 557 
Escola Industrial de Terrassa, 709 
Escola Normal d'occident, 715 
E w l a  Normal de Pamplona (Colbmbia), 

715 
Evola Supcriur d'Agnculiurs, 713,718 
Escula Suwrior d'Aariculiura tropical. 71 1 
Escola ~ i ~ e r i o r  de L a c i a  de ~arís.847- 

848 
Esgldsia de Sant Joan de Jemalem, 78 
Esgldsia de Sta. Mana del Mar, 27,29,70. 

838 
Espl4sia dsls Sanis Jusi i Pastor. 802 
Esauenr Republicana dc Caialunva 

'(ERc), Mi, 673,687,695, ni, 713, 
719.721 

Estudi General de Barcelona, 114 
Ex-Col4egi de Droguers de Barcelona, 376 
Ex-convent deis Carmelites Calpts, 462 

Facultad de Farmacia de Granada, 847 
Facultad de Farmacia de Madrid, 711,714, 

847 
Facultad de Farmacia de Santiago, 847 
Facultad Reunida, 78,464 
Facultat de Cihncies, 402,714-715,724 
Facultat de Cikncies de I'Educaci6 (botani- 

ca), 715 
Facultat de Farmacia de Barcelona, 469, 

713,715,722,847 
Facultat Major de la Univenitat, 813 
Falange Española Tradicionalista y de las 

JONS, 669,740741,743-745,755 
Farmaindústria, 761 
Farmacia Central de Paris, 847 
Farmacia de ]'Hospital Militar de 

Barcelona, 723 
Farmacia Militar de la 4a Regió, 723 
Farmacia-Museu del Poble Espanyol, 493, 

578.605.660 
~ederanó  catalana dels Treballadon sani- 

taris UGT, 681-682 
Federació d9Estudiants de Farmacia, 593 
Federació d'ultramarins, 575 
Federació Farmadutica, 26,595,626,731 
Federació Local de Sindicats Úniu de 

Barcelona CNT-AiT, 676 

Federació Nacional d'Estudiants de 
Catalunya, 715 

Federacid Nacional de Coooeratives de 
Catalunya, 609 

Federació Nacional de Droeuers. 583. M6 - .  . 
Federació Patronal, 518 
Federació Universitaria Estudiantil (RIE), 

603 
Federación Anarauista ibdrica (FA% 687. ~ ,. 

695,730 
Federación Nacional de Auxiliares de 

Farmacia, Sección Madrid, MX) 
Federación Nacional de Auxiliares de 

Farmacia de Espana, 548,597-598, MX) 
Federación Nacional de Cooperativas de 

Espana, 719 
Foment del TrebaU Nacional, 561,667 
Francisw Castanys y Cia., 454 
Fundació Guggengeim, 711 

G. Formiguera y Cia., 456 
Gaspar Formiguera, 456 
Generalitat de Catalunya, 544,605407, 

913 615,622,628,631,636,638-639,641- - 
642,616447,610,673,679,681,687, 
691,693494,697,700,703,719,721, 
784,789-790 

GEPCI, 680-682 
GEPCI-UGT, 680 
Govern civil, 377,511,738 
Gremi de Curtidors de Vic, 365 
Gremi de Droguers i Confiten de 

Barcelona, 271 
Gremi de Farmadutics de Barcelona, 426, 

429 
Gremi de Farmadutics de la Comarca de 

Barcelona, 680-683 
Gremi de Farmadutics de la comarca de 

Barcelona UGT, 680 
Gremio de Drogueros de Madrid, 416 
Gualbeno Subira y Cia., 452 

Hospital brnt de la Virreina, 441 
Hospital Clínic de Barcelona, 717 
Hospital de Farmadutims, 441 
Hospital de Liorna, 330 
Hospital de Manresa, 212 
Hospital de pobres malalts de Caldes de 

Montbuí, 78 
Hospital de pobres malalts sacerdots de la 

Invocació de Sant Sever, 78 
Hospital de Sant Francesc de Paula, 266 



fndex d'organismespúblics, associacions, enfirnrs avils i religioses, 
organirzacions famact?utiques, etc 

Hospital de Santa Creu, 19-20,53,291, 
300-301,306,745,841 

Hospital de Santa Teresa, 441 
Hospital de Vallcarca, 711 
Hospital de Vic, 208,212 
Hospital dels Ange~s, 266 
Hospital dels Pobres, 135 
Hospital General de Santa Creu de 

Barcelona, 20,52,137,212,275,801 
Hospital Militar, 332-333,437,715,723 
Hospital Militar base de Cirurgia de 

Vailcarca, 715 
Hospital Militar &Oran, 333 
Hospital Militar de Girona, 723 
Hospital Militar de la Seu d'Urgell, 333 
Hospital Militar de Lleida, 333,723 
Hospital Miiitar de Tarragona, 332,723 
Hospital Militar de Vic, 333 
Hospital Reial de Militars de Vic, 333 

Industrial Química Tangerina, 756 
1nF;peceió d'lndústries ~uimico- 

Farmac~utiques, 693494 
Inspecció de la Indústxia Farmadutica, IW 
Inspe"6 deis Serveis Farmacbtia, 723- 

7211,745 
Inspecció General d'indústnes químiques i 

farmackutiques, 694,697,711,719 
Inspecció General d'Insmicci6 Pública, 812 
Inspecció General de Sanitat, 565,697 
Inspecció Provincial de Sanitat, 574,577 
Inspecci6 Serveis Psiaui&tria, 850 
lni~ituci6 Cut~lan.< d'#i\thnn Natural, 714 
lnsr!tul Rotanac dc Barcelona. 713 
Institut Botanic de la universitat nacional 

de Bogota, 711 
Institut Catala de Cultura, 718 
Institut d'Estudis Catalans, 714 
Institut de Girona, 715 
Institut de Reformes Socials, 552,559,567, 

719 
Institut de segona ensenyanqa de Figueres, 

71 1 

Institut Provincial de 2a Ensenyanqa, 847 
Institut Ramon Muntaner, 711 
Institut Ticnic de Compiovació, 576,590, 

602 
Institut Ticnic de Farmawbiologia, Mn 
Instituto Nacional de Previsi6n, i02, 773- 

l74,780 

Institutos Higiene, 853 
Intendencia de Catalunya, 448 
tntendincia de la Provincia de Catalunya, 

375 
International Institut voor Sociale 

Geschiedenis, 730 

J. Uriach, 419,426,454-455 
Jefatura de Sanidad, 699 
Jefatura Superior de Sanidad, 853 
Juan Boizet y Cia., 453 
Junta de Comerq, 375,401,407,445,448 
Junta de Comer$ i Moneda, 375,448 
Junta de Defensa, 480,485,%-549 
Junta de Defensa de las Clases Médico-far- 

macéuticas, 485 
Junta de Defensa Farmacéutica, 548 
Junta de Defensa Nacional, 853 
Junta de Defensa y Directorio, 548 
Junta de Reformes Socials, 558,566 
Junta de Sanitat, 271-277,398.399.438, 

. .. . .. 
44u, 443 

Junta de Subsistencies, 437 
Junta General de Gobierno de la facultad 

reunida de Medicina y de Cirugia, 78, 
811-812 

Junta Local de Reformes Socials, 563 
Junta Nacional de Iniciativas Juan de la 

Cierva, 421,490,554-555 
Junta Provincial de Sanitat, 551 
Junta Superior de Govern i Justkia, 89 
Junta Superior de Sanitat de Catalunya, 

147,281,399,448,687 
Junta Superior Gubernativa de Farmacia, 

78,303,306,377,385,401,460-462, 
AM Q1? 

Junta Superior Gubernativa de la Facultad 
de Farmacia, 78.464 

Junta Suprema de sanidad del Reino, 376- 
377,813 

La Barcelonesa, S.A., 452 
La Especialidad Farmacéutica, 411,482, 

583,590,592 
La Previsión Medica Española, 489 
La Vanguardia Obrera, 489 
Laboratori Cusi, 419 
Laboratori Dr. Andreu, 419 
Laboratori Dr. Busto, WO 



Laboratori Merck, 425-426,588 
Laboratori Provincial de Madrid, 576 
Laboratorios Abelhí, 717 
Laboratorios Cater, 756 
Laboratoris del Dr. Esteve, 419,716 
Laboratoris Lauzier, 720 
Liceo Antioqueño, 715 
Liceo M.F. Suárez, 715 
Llatzaret brut de la Marina, 441 
Llatzaret de Jesús, 443 
Llatzaret de la Virreina, 443 
Lliga Catalana, 641 
López i Companyia, 413 

Mancomunitat Farmadutica Catalano 
Balear, 501,503,515,529,535,568-569, 
572.577 

l ante ni miento Industrial, S.A., 756 
Marqu6s de Carulla, Fundación Martinez 

Anido, 493 
Masd Arumi Hnos., 420 
Matesa, 787 
Meister Lucius, 588 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 4ü4 
Ministerio de Gobernación, 378,415,417, 

485,520,542,544,549,554,561,573, 
585,590,609,616,740,781-782,813 

Mmisterio de Instrucción Pública, 547-548, 
716,731 

Ministerio de instrucción Pública y Bellas 
Artes, 547 

Ministerio de Instrucción Pública y 
Sanidad, 716,731 

Ministerio de la Guerra, 479 
Ministerio de Sanidad, 643 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, 

737 
Ministerio de Trabajo, 508,572,575,594, 

602.644 
ktinisterio de Trabajo, Comercio e 

Industria, 572 
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión, 

644 
Ministerio del Comercio y de la Industria, 

586 
Monestir de les Penedides, 3 5 , 9 3 8 ,  103 
Monestir de Montealegre, 62 
Monestir de Montserrat, 62 
Monestir de Ripoll, 321 
Monestir de Santes Creus, 62 
Monestir de Scala Dei, 62 
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Monestir Sant Geroni, 62 
Montepius Farmauiutic Dr. Andreu, 465- 

466,493-4%, 578,586,647,658,667, 
693.737 

Museu d'Histbrrs Natural de Chiwgo, 711 
Museu de CiPnoes Natural, de Rdrceliina. 

713 
Mutua General de Accidentes, 636 
Mutualitat Obrera, 552,554 

National Science Foundation, 711 

Opus Dei, 402,787 

Palau de Justicia, 518-519 
Palau Reial, 74,343 
Parc Mbbil, 850 
Parlament de Catalunya, 608-609,616,629, 

636637,639,643,687,704,789 
Parlamento de Madrid, 713 
Parroquia de Sant Jaume, 70 
Parroquia de Sant Just. 70 
parr~qun de San1 Miquel, 70 
Parroquia dc San1 Pcrc I San1 Cucufal. 7U 
~ a r r b ~ u i a  de Santa Maria del Mar, 70 
Parrhuia del Pi, 70 
partido Obrero de Unificación Marxista 

(POUM), 687,695,721 
Panit Comunista de Cdblun)a. 682 
Partit Nacionalista Republicd d'Ersuena. 

641 
Partit Socialista de Catalunya (PSC), 785- 

786 
Panit Socialista Unificat de Catalunya 

(PSUC), 673,687,695,715,785-786 
Patronat d'Estudis Histbrics d'olot, 715 
Patronato Farmacéutiw Nacional, 782.783 
Pedro Arús y Cia., 451 
Previsió Medita, 601 
Previsi6n Sanitaria Nacional, 779 
Protofannaceuticato, 77,385.4W-401,811- 

812 
Protomedicato de Aragón, 832 
Protomedicato de Castiga, 103 

Quinta de Salud La Aiiarea, 743 

Real Academia de Farmacia Barcelona. 26 
63 .- 

Real Academia de Medicina de Madrid, 
542,141-142,146 

Real Academia Nacional de Medicina, 587 



Índex d'organlsmes públicr, msociacions, entirars civils i religioses, 
organitzacions fannacPutiques, erc 

Real Acuerdo, 74,76,78,89,398,447 1 Reial Academia de Cibncies Naturals i 
Real Aduana, 278 1 Ans de Id ctutdt de Barcclona. 874 
Real Audiencia. 133,797,834, W Keial Academia de Mediana 1 C~mrcla dr 

464,812 Reiai Audikncia del Principat, 54,68,72, 
Real ... Colegio de Farmacia de San Antonio, 1 74.77.89.93.114, 127. 132.145.262. 

Real Audiencia Antigua, 133 
Real Cimara, 385,833 
Real Cancilleria, 349,826 
Real ... Colegio ... de Farmacia de Madrid, 401, 

4U2 
Real Colegio de Farmacia de San Carlos, 

402 
Real Colegio de Farmacia de San 

Fernando, 402,812 
Real Colegio de Farmacia de San 

Vlctoriano, 74,401-402,4391140,444- 
445,448,459,461,812 

Real Colegio de Farmacia de Santiago, 
401,461,812 

Real Colegio de Farmacia de Sevilla, 401, 
úM 217 

Barcelona, 141,147,452,542,56,574, 
591-592 

Reial Academia Prictica de Medicina, 277 
Reiai AudDncia de Mallorca, 3 7 - 3 4  

.".,"A- 

Real Colegio de Medicina de Madnd, 370- 
171 
<.A 

Real Consejo, 347,349 
Real Consejo de Sanidad, 282,552,565,592 
Real Hacienda, 833 
Real Jardín Bot6nico de Madnd, 811 
Real Junta de Comercio, 445 
Real Junta de Gobierno y de Justicia, 128 
Real Junta de Sanidad, 273-274,276-278, 

366 
Real Junta Superior de Farmacia, 812 
Real Junta Superior de Sanidad, 147 
Real Junta Superior Gubernativa, 274,460, 

".a e11 

Real Junta Superior Gubernativa de 
Farmacia, 460,462,812 

Real Tribunal del Protomedicato. 27.54 

Real v Suoremo Conseio de Castilla. 370- 
3?1 

Real y Supremo Consejo de Hacienda, 374 
Reial Academia de Ciencies i A I ~  de 

Barcelona, 144-l45,147,4M)401,446, 
462,825 

. . . . 
806,821-828,838 

Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona, 
385 

Reial convent de la Santa Creu, 62 
Reial Duana, 141,366 
Reial Hospital, 135,332333,362 
Reidl Hohpildl de Cardona, 333 
Rclal Hosnital Militar de Tdnaeund. 332 
Riedel, 588 

" 

Rocafort-Dona, S.A., 604 
Roqu6, Comas y Cia., 452 
Rumasa, 787 

Sacra Romana Rota, 70 
Sagrada Congregacid, 830 
Sagrada Congregació del Concili, 71 
Sala Mozart, 639 
Sanaton de la Diputació, 483 
Sanitat i Assisthcia Social, 606,615,623- 

624,627,629,687-688,737 
Sant Ofici, 809,822 
Schering, 588 
Secció de Govern de la Direcció General 

d'Estudis, 812 
Secció de Govern de Medicina, Cirurgia i 

Farmacia, 813 
Secretaria de Serveis Tecnics Farma&utics 

de la Consellena de Sanitat, 687 
Seguridad Social, 283,285,780,782,784 
Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), 

285,491,602,748,755 
Serveis d'Assist8ucia Social, 850 
Seiveis #Higiene i Sanitat, 679,695-696, 

6 9 9 - 7 ~ 3 0 2  
Serveis de Farmacia. 691.693.716-717. 

72&730,851 
Serveis de Farmacia al ñont d'Aragó,725, 

728 
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Serveis de Sanitat i Assisl2ncia Social de 
Catalunya, 629 

Serveis Farmadutiu, Secció Laboratoris, 
724 

Serveis Farmadutiu de l'ex&rcit de I'Est 
(Aragó), 726-727 

Serveis farmadutiu de la Direcci6 
General de Sanitat de la Generalitat 
de Catalunya, 647,681,690,693 

Serveis Farmaduliu del Consell de 
Sanitat de Guerra, 723-724 

Serveis Farmadutiu del ministeri de la 
Governació, 573,590 

Serveis Farmadutiu provincials, 743 
Serveis Sanilaris Autbnoms, 616 
Serveis thcnics de Farmacia, 574,689,692- 

693,702,851 
Serveis tkcniu de Farmacia i Veterinaria, 

574 
Serveis tbcnics farmadutics, 681,687-691 
Serveis tbcniu farmadutiu de la Direcció 

General de Sanitat de la Generalitat 
de Catalunya, 691 

Serveis lbcnics FarmacAutics de la 
Generalitat, 681 

Serveis tbcnics Farmadutics de Sanitat i 
Assist&ncia Social, 688 

Sindicat Únic, 508,510,518,526,M)9,668, 
671,680,682-683,730,732 

Sindicat Únic de Sanitaf, 526,668,680, 
682-683,730,732 

Sindicat Únic de Sanitat CNT. 680.682- 
683,732 

Sindicat Únic de Treballadors, 508,671 
Sindicat Únic de Treballadors de Farmacia 

i Laboratoris, 671 
Sindicat d'lndústries Químiques, 605 
Sindicat de Farmadutiu, 490,517,535- 

537,550,585,737 
Sindicat de Farmadutics de Barcelona. 

492,503,505,507,509-513,516,519- 
520,522,559-560,610,627,635 

Sidicat de Farmadutiu de Catalunya, 
379,507,536-537,591,605,607,610 
611,616-617,621-622,624,635437, 
639,642,644, 6(6-647,651-652,661- 
663,667,690,737 

Sindicat de Farmadutiu de la Provincia 
de Barcelona, 511,517 

Sindicat de Farmadutics de Tanagona, 
511 

Smdicat de farmadutiu UGT, 715 
Sindicat de practicants, 510 
Sindicat de Sanitat, Assistbncia Social e 

Higiene. 683 
Sindica; de Sanitat CNT, 678,681 682 
Sindicat de Sandat I Minhien d'lnst~ccib 

Pública i Sanitat, 731 
Sindicat de Treballadors de Famana i 

Laboratori del Sindicat Únic de 
Sanitat-CNT, 668 

Sindicat de Treballadors de la Indústria 
Farmadutica UGT Secció 
Professionals Farmadutiu.. 681.683 

Sindicat General #Auxilian de Farmacia i 
Laboraton Anexes de Catalunya, 672 

Sindicat General #Auxilian de Farmacia i 
Laboratoris Annexes de Catalunya 
CNT. 671 

Sindicat General d'Auxiliars i Treballadors 
de Farmacia i Laboratoris de 
Catalunya.UGT, 668 

Sindicat Lliure, 508,518 
Sindicat Medie, 520 
Sindical Obrer, 518 
Sindicat Professional de Farmadutics de 

Catalunya, 681-683 
Sindicat Professional de Farmadutiu de 

Catalunya UGT, 681 
Sindicato de G u i p b a .  522 
Sindicato Español Universitario (SEU), 

788 
Sindicato Farmacéutico Español, 489 
Smithsonian Institution. 711 
Sociedad Farmacéutica Barcelonesa, 438 
Sociedad Farmacéutica Española de O. 

Fonniguera y Cia., 455456,545 
SoFiedad lberica de Cincias Naturales, 

714 
Sociedad Mexicana de Historia Natural, 

720 
Sonedad Mtnera Felu Pnmerd. 453 
Sonedad Msnera Felu Sreunda. 453 
Sociedad Mineral de la ~ i ~ a ,  451 
Sociedad Teixidó y Cia., 420 
Societat Astronbmica de Barcelona, 709 
Societat de Nacions, 605 
Societat de Soco18 Mutus San1 Pere 

Apbstol, 609 



Índex d'orgnnismes públirs, asociacions, entitats civils i religioses, 
organitzacions fnrmnceuriques, etc. 

Societat Economica dels Amics del País, 
462 

Societat Farmadutica de Liboa, 848 
Societat Farmadutica Italiana de Torino, 

848 
Societat General de Farmacia, 604 
Socorro Blanco, 694 
Solidaritat Farmadutica Catalana, 487 
Sots-delegació de Farmacia, 377 
Sots-secretaria de Sanitat, 697,716 
Sots-secretaria de Sanitat del Govern, 693 
Subdelegación de Farmacia, 376 
Superintendhncia General, 330 
Supremo Consejo de Castilla, 447 
Supremo Consejo de Hacienda, 374-375, 

448 

Teatre Barcelona, 682 
Teatre Novetats, 682 
Teatre Poliorama, 671-672,678 
Tomh Pujol y Grau y Cia., 454 
Tremoleda, Oliver y Cia., 452 
Tremoleda Borderas, 452 

918 Tribunal Contenciós Administratiu, 543 - Tribunal de Cassaciú de Catalunya, 717 
Tribunal del Consell de Guena, 324 
Tribunal del Protomedicat a Catalunya, 

113,143-144,148,835 
Tribunal del Protomedicato Supremo de 

Salud Pública, 837 
Tribunal del Real Protomedicato de 

Castilla, 1% 
Tribunal Supremo, 551,579,587,781 

Uni6 de Montepius de Barcelona, 543 
Unió de Rabassaires (UR), 609,695 
Uni6 Socialista de Catalunya, 609,641 

Unión de Farmacéuticos Esueciaíiitas, 547 
Unión Farmacéutica ~;ui~u%codna, 522 
Unión Farmacéutica Nacional (UFN). 478. 

490491,508-509,512,515-516, $9- 
521,534-537,552-558,560.570,572- 
577,583-586,588-593,595,602,606. 
6Oü-610,620,626,629-630.737-738, 
745 

Unión General de Productores de 
Especialidades Farmacéuticas de 
España, 582 

Unión General de Trabajadores (UGT), 
586,598, MX), 609,668,670,672,675, 
678,680.683,686-692,695,701-703, 
715-716,719,721,73&733,737,851 

Unión Nacional de Laboratorios Quimims 
Farmacéuticos, 588,590,592,605,620, 
644 

Uni6n Nacional Española, 712 
Unión Patriótica, 589 
Unión Sanitaria Valenciana, 508 
Unión y el F6nk Español, 636 
Universitat Autonoma de Barcelona, 710, 

713-714 
Univenitat de Barcelona, 61,119,122-123, 

126,453,484,710-711,714,718,720 
Univenitat de Ginebra, 711 
Universitat de Madrid, 402,453,469,711, 

714 
Univenitat de Montpeller, 714 
Universitat de Valencia, 834 
Universitat Michoacana, de Morelia, 720 
Uriach y Alomar, 455 

Vda. de J. Escriva, 419 
Vicens Ferrer i Cia., 419,420,513 
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Alava, 47,470,560,609,780 
Abadia de Alcal6 la Real, 146 
Am'ca, 470 
Ager, 186,198,201 
Agramunt, 124,161,171,178-179,188-189, 

197-201,272-273,312,318,320 
Ae.ullana. 721 
~ k n a ,  1'88 
Alacant, 267,310,508,532,548,717,780 

781 
Albacete. 548 
Albarracin, 279,713 
Albatera, 717 
Albero Bajo. 726.730 
Alcañiz, 725-726,730 
Alcoi, 508 
Alcover, 161,180,188-189,199,201,203 
Alella, 202,715,717 
Alemanya, 387,418,554,580,704,718 
Alfés, 145 
Alguaire, 157,187, 197-201,312,318,320 
All, 148 
Almazarr6n,452 
Almenar, 157,183-184,198-201,312 
Almenara, 128 
Almuniente. 726,730 
Albs, 188,201 
Alp, 218 
Alpens, 220,251 
Alt Camp. 313,316,814415 
Alt EmpordA, 313,316,814-815 
Alt Penedes, 313,316,814815 
Alt Urgell, 85,309,314,316,814-815 
Amberes. 848 
Amer, 202-203 
Ametlla, L'86 
Amirica, 449 
Amsterdam, 363 
Andalucia, 714,716,847 
Andorra, 310,814 
Anglaterra, 330,371,387,418 
Anglesola, 188,197,201,320 
Anglks, 202-203 
Anoia, 189,314,316,814-815 
Antioquia, 715 
Aquisgran, 326 

Aragá, 113,116,128,142,155,250251, 
271,281,383,419,716,725-728,831- 
832, 847 

Arbeca, 179,188,197-201,312 
Arbok L', 165,181,186,189,192,199-201, 

203 
Arbúcies, 165,202.203.318 
Arenys de Mar, 161,18&189.199-202, 318, 

320.533.550 . . 
Ara, 218 
Argentina, 418,565 
Argentona, 202 
Arlés, 848 
Armentera, L', 202,711 
Artesa de Segre, 161,187,201,318.3U) 
Artes, 169,202-203,220,248-249 
Arties, 214,218 
Atlantic City, 720 
Austria, 326,418 
Avila, 482,548,847 

Badalona, 202,684-686,696,755 
Baga, 85,189,203,220,250-251,318,320, 

Bages, 84, 188,309,314,316,814-815 
Baix Camp, 313,316,814-815 
Baix Ebre, 313,316,814-815 
Baix Emporda, 313,316,715,814-815 
Baix Llobregat, 309,313,315,814-815 
Baix Penedes, 313,316,814-815 
Balaguer, 85,119,124,161,188-189,197, 

199-201,312,318-319,440 
Balears, 15,414,503,512,541,577,783 
Balsareny, 209,220,248 
Banyoles. 165,182-184,189,191,196,199- 

202,311,534,799,847 
Barbens, 271 
Barceloneta, 68,73,75-76,78-79,368,395, 

397,428,440443,447,816-818,824 
Barcelonb, El, 85,313,315,814.815.825 
Baronia #Entensa, 120 
Barravés, 155 
Barmera, 219 
Batea, 171,181,198-200,311 
Bbcara, 202 



Bellver, 218 
Bene, 453 
Berga, 161,168,181,183-184,18&189.191. 

Berguedi, El, 85,309,314,316,814-815 
Berlín, 647,711 
Besalú, 15-17,168,177,188,196,199-200, 

202 
Beuda, 16 
Bétera, 717 
Btlgica, 418,477,586,718 
Bilbao, 413,556 
Biosca, 220,248,721 
Bisbal, La, 84,160-161,166,183,186,188- 

189,1%,199-202,296,311,409,411, 
494,535,693,704,757 

Blancafort, 203,318,320 
Blanes, 161,178,188-189,195,197,199- 

Un, 311,318,320,534 
Bogoti, 711 
Boí, 219 
Bolanra, 848 
Boltaña, 725-726,730 
Bordes, Les, 219,261,248,847 
Bordils, 202 
Borges Blanques, Les, 179,187,189,198, 

201 
Borges del Camp, Les, 181,199-200 

Braftm, 203 
Bristol, 414,477 
Bmges, 848 
Brussel.les, 542, 848 
Bujaraloz, 726,730 
Bulgaria, 418 
Burgos, 146,717,853 

Cabanabona, 8W 
Ca@ de la Selva, 168,202,318-319,533 
Cadaqués, 124,267 
Calal, 188-189,197,199-203,209,212,216, 

220.312 
Caldes, 341 
Caldes de Malavella, 26 
Caldes de Montbui, 78,156,160-161,183, 

186,18&189,196,199-200,202-203, 
841 

Calella, 86,178,182,188-189,195,197-202, 
318-319,329,331,800 821 

Cali, 711 
Caller, 340 
Calonge, 318,320,721 
Cambrils. 156-157.161.180.182.188.199- . . . . .  

201,311 
Camp de Tarragona, 84,110,147,159 
Campmany, 202 . . 
Camprodon, 132,154,189,201-202,209, 

212,216,218,248,710 
Canarias, 548 
Canet de Mar, 156,166,187,201-202,623 
Cannes, 331 
Capellades, 201-203,451 
Caravaca, 452 
Carcassone, 17 
Cardedeu, 189,201-203,449 
Cardona, 28,154,169,189,198,200.201, 

203,210,220,250,312,333,350,454, 
721 

Casablanca, 713 
Casp, 716,728,730 
Cassenes, 216,220 
Castelliullit, 532 
Castellá d2Emohries. 23.187. 189. 199.202. . . . . .  

279,721 
Castell6 de Farfanya, 182-183,189,197-201 
Castell6 de La Plana, 258,508 
Castellterpl, 209,211-212,217,454 
Castilla, 103,105,10'-108,115,118,126, 

130-131,143,190,281,343,370-371, 
388,390,447,462,810,831 

Catí, 258 
Catliar, El, 175,295,203 
Cádiz, 482,516,568 
Centelles, 202-203,217 
Cerdanya, 24,33,51,109,115-116,120-121, 

125,127,154-156,164-165,169,175, 
180,258,305,313,316,323,349,355, 
814-815,826-827,838 

Cewera, 17.94,99, 102, 110-111,124,128, 
146,148,178,180,182,186~187.I95- 
203,312,318,320,331,333-334,389- 
390,442 

Ceuta, 413 
Chicago, 711 
Ciudad Real, 548,780 
Codola, 259 
Coimbra, 847 
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Colliure, 176,196,200.325 
Colombia, 711,715,719 
Conca de I'Orcau, La, 155 
Conca del Barbera, La, 85,313,316,814- 

815 
Conílent, El, 154,157,161,182,196 
Conques, 187,189,219 
Constantinoble, 60 
Constanti, 294,334 
Copenhague, 848 
Corbins, 318,320 
Comudella, 188,201 
Córdoba, 146 
Corsega, 329 
Cubelles, 199-201,203,319-320 
CubeUs, 161,180,184,188,199-201,312, 

318,320 
Cuenca, 548 
Culera, 453 

Darmstad, 426 
Daroca. 146 
Dinamarca, 418 

Eivissa, 714 
Elna. 116.154.157.181.1%. 199-200 

Escata, L', 
Esoaña. 51.63.78.84.126-128.130-131. 

635; M, 673,703,705,71~, 717.719; 
721,738,745,747,752,760,774-775, 
778-779,781,787-788,790,848 

Esparreguera, 161,183,188-189,197,199. 
203,221,311 

Espluga de Franutli, L. 166 
Espolla, 322 
Esquirol, 318,320 
Estats Units, 418,711 
Esiem d'i\neu, 155,170,188,218 

alset, 120,161,179,187,189,198,200-201 
:errara, 848 
Figueres, 148,154,168,181,188-189,196, 

199-202,311,473,532,534,711-712, 
720,848 

Rix, 166,181,188,199-201 
Formentera, 714 
Forts, 155 
Franc Comtat, 326 
Franca, 19,112,128,159,258,267,322-323, 

325,330,350,362,418,453,486487, 
489,531,602,712-713,718719,814 

Fuliola, 271 

Galicia, 120,332 
Gandesa, 86,171,179,181,188.198-201, 

?11 

Garraf, El, 309,313,316,536,814-815 
Gamga, 188,202-203 
Gamga, La, 202-203 
Gamgues, Les, 85,314,316,814-815 
Garrotxa, La. 85,313,316,814-815 
Gennknia, 19 
Gem, 188,219,318-319 
Gex-Ain, &18 
Ghova, 129,363 
Gibraltar, 330 
Ginebra, 608,711 
Ginestar, 8M1 
Girona, 15-16,18,90,110-111,117,119, 

124,126,132,135,146-147,161,183- 
184,187-189,192,195,199-203,262- 

. . . . 
847 

Gironks, El, 84,313,316,814 
Granada, 103,358,360,402,482,825,847 
Granadella, 189 
Granollers, 86,138139,153,170,175,178, 

180,182,186,189,195,197,199-203, 
311,318-319 

Gracia, 326-327,433,452,499,795 
Grús, 145 



Guadalajara, 548,780 
Guatemala, 719 
Guardia, 177,219 
Guardia, La, 271 
Guimera, 187,201-202,318,320 
Guipúzcoa, 280,522,551,560,760 
Guissona, 155,18&189,197,199-203,219- 

ZZO, 251,312,318-319, BM) 

Havana, U, 452 
Havre, L', 848 
Hijar, 725-727,730 
Holanda, 418 
Honduras, 477 
Horta, 432,489 
Horta de Sant Joan. 198.201 
Hospitalet, U, 115,203,303,454 
Hostakic. 122.166.182.186.189.195.197. 

199-i03,31l, 8w 
Houreaux, Les, 848 
Huelva, 548 
Huesca, 62,452,548 

Igualada, 18,23,157,161,167-168,175, 
188.195.197.199-203.258.312.318- 
319; 322; 349; 623.641-642; 744 

Illa, 168,177,182-183 
Ipias, 452 
Islam, 257,280 
Isona, 187,219,318,320 
Italia, 19,128,137,330,332,418 

León, 146,717,780,847 
Leucata, 325 
LevaUois, 8423 
Linyola, 189 
Lyon, 453 
Liorna, 330,363 
Lisboa, 128,363,848 
Llacuna, La, ZK-203,402 
Llaeostera. 201-202 

Llevant, 508,694,716 
Llimiana, 219 
Llinars, 188,201-202 
Llivia, 1%, 218,273,318,320-321 
Lloret de Mar, 318,320,421,721,767-769, 

774.779.789 . . 
LQgioi?o, 548 
Loire, 453 
Londres, 363,554 
Lugo, 548 

Madrid, 18,28,51,62,93,112,120,124, 
126,128,140,204,211,258,271,279- 
280,292,303,306,328-329,334,367, 
370-371,373,377, m, 411,413,415- 
416,418,426,453,455,469,473,480, 
482,485,487,490-191,495,50&509, 
512,519-521,534,542,544,548-549, 
551,553-555,560,562-563,566,570, 
574,576,583,586,588,6W, 632,605- 
606,627,629.639.643.644.647.693. 

811-812;834;841,8M, 847,852,855. 
856 

Mallorca, 15.94-95,99,258,280,332,347- 
349,354,357,376,383,795 

Malta, 848 
Manguis-Herault, 848 
Manlleu, 201,217 
Manolombarda, 848 
Manresa. 94,111,114-115,136,146,1M)- 

161,164,166,178,181-183,186,188- 
189,195,197-203,209-212,221,223, 
248,275-276,289,304,312,314,316- 
317,323,411,836,838 

Ma6,332 
Maresme, El, 85,313,316,814-815 
Manoc. 714 
MarseíUe, 267,275.718 
Martinet. 208.214-215.218.273 
Martorell, 169,178.181,186,189,195,197, 

199-203,311,318,320,441,840 
Mataró, 86,129,146,153,157,161,178, 

181,188-189,191,195,197,199-Un, 
273,311,318-319,321,349,454,487, 
632, m 

Mglaga, 695 
Medeliín, 715 
Melilla, 483 
Menorca, 814 



Messina, 125 
Mhxic, 709,713,718-720 
Milan, 322,346,849 
Miravet. SCil 
Moih, 123,156,161,189,191,200-203,210, 

217,312 
Molins de Rei, 202-203 
Mollet. 202-203.803 
~on i sko l ,  167,189,201,203,208,221,248, 

799 
Montblanc, 120.121,154,157,181,183, 

18&189,192,195,199, UX)-201,203, 
311 

Montbnó, 799 
Montcada, 709 
Montell.3. 16 
Montjúic, 420,441,605 
Montmaneu, 202-203 
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928 
Vic, 17,19,84,93,110.111,116-118,134- 
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Poriada "Art i CiBncia". 

"ART 1 CIENCIA Alt relleu realilzai amb pedra de Sant Joan de les Abadesses 
per i'escultor Francac Fajula ipropielat de l'aulor ( 0 ' 4 7 ~  0%). Any 1970. 
0 Rnmon Iordi i Gonzdlez - dProvenp, 366, I r .  Barcelona 



Ramon Jordi i Gonzhlez. 
doclor en farmacia, 6s autor 
de diferents obres sobre 
historia de la farmacia 
catalana: Cerdmica 
farmacéurica en el Museo de 
Arte de Cataluña (1971). 
Aproximación o la hisroria 
de la "Acad?mia de 
Farmacia de Catalunya". 
Una experiencia frrlsrrada 
(1972). Hisroria de una 
botica: lafarmacia-museo 
del Pueblo Espaíiol(1972). 
Iconografía de los Sanros 
Cosme y Damián (1973), La 
conspiració de les merzines 
(1974). Relaciones de los 
boticarios coralanes con las 
insrituciones cenrrales 
(1975). Propaganda y 
medicamenros (1977). Cien 
años de vida farmacéurica 
barcelonesa (1982), 
Medicamenros usados en el 
siglo X V I  en el área 
barcelonesa, 1531-1574 
(Premi Soler i Batlle, 1984). 

Academic numerari de 
I'Academia Internacional 
d'Histbria de la Farmacia i 
de la Reial Academia de 
Farmacia de Catalunya i 
membre corresponent 
nacional de la Reial 

Academia de Medicina i 
Cirurgia de Barcelona. 
Membre de divenes 
Societats internacionals 
d'Histbria de la Farmacia, 
els seus estudis han 
projectat a I'estranger el 
coneixement de la historia 
de la farmacia catalana. 

Premiat dues vegades perla 
"Real Academia de 
Farmacia de Madrid" (1967 
i 1971). "Omnium Cultural" 
li concedeix el 1981 un 
"Ajut de treball" per portar 
a terme investigacions sobre 
la farmacia catalana. 

En reconekement a la seva 
contribució a I'estudi i 
investigació de la historia de 
la farmacia li 6s atorgada 
perla "Fundación Rafael 
Folch", de Madrid. la 
"Medalla Rafael Folch 
Andreu" (1984). Pels seus 
serveis a la professió 
farmaceutica li 6s concedida 
la medalla de plata del 
"Consejo General de 
Colegios Oficiales de 
Farmac&uticos de España" 
(1989). 

Membre d'honor i soci 
benefactor de la Soeietat 
Romanesa d'Histbria de la 
Farmacia. li 6s lliurada la 
Medalla "Prof. Dr. 
Farmacist Alexandm 
lonescu-Matiu", de 1 classe. 
(1994). 

La seva obra científica i 
d'investigació histbrica 
sobre la farmacia reuneix 
mes de 280 treballs. entre 
ells I'estudi exhaustiu del 
manuscrit del segle XVI 
Llibre de la Magdalena. 
conserval a I'Ateneu 
harcelonks. Tambk 6s autor 
de diversos estudis 
aprofundits sobre la 

farmacia catalana durant el 
periode de la guerra civil del 
1936, aixi com d'arriclcs de 
divulgació histbnca, 
automedicació, socio- 
farmacia. política 
professional, etc. 

Col,laborador assidu. des de 
1967, de les mes importants 
revistes professionals 
farmaceutiques de I'Estat 
espanyol, deixa testimoni, 
des del punt de vista 
d'opinió, dels 
aconteixements 
professionals. 

Aporració a 10 Historia de la 
Farmlicia caralano. sintetitza 
pan de I'obra d'investigació 
realitzada per I'autor durant 
m6s de 25 anys. Aquesta 
obra pret6n posar a I'abast 
de tots els historiadon un 
punt de referencia bhsica 
per estudis de futur. oferint 
una perspectiva socio- 
política dels professionals 
del medicament. del seu 
estament i d'aquesta gran 
desconeguda que b la 
farmhcia. 
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