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amb tots els mitjans de què hom disposava i que avui podem consi-
derar només com a veritables actes de relacions públiques.

Realitats immediates

Tanmateix, en aquest aspecte agradable, fins i tot podríem dirne
superficial, de la vida colectiva farmacèutica barcelonina, no s'hi veuen
altres preocupacions serioses que tenien plantejades els farmacèutics.

Una necessitat de tipus social pròpia de l'època, i per tant inelu-
dible, era el forniment de medicaments als malalts pobres. Per aquest
motiu, l'Ajuntament de Barcelona demanà al Collegi que confeccionés
una tarifa de medicaments, la qual cosa ens indica que el control en
el forniment de medicaments als pobres (que pràcticament fins al se-
gle xvIII havia estat a les mans exclusives del Collegi d'Apotecaris, i
al qual aquests es comprometien mitjançant jurament conforme als pri-
vilegis) havia canviat, i per part de la ciutat era enfocat d'una altra
manera, per tal com les necessitats eren molt diferents.

La Farmàcia espanyola durant aquesta època està sotmesa a la
transformació derivada d'una comercialització molt acusada del me-
dicament. Per aquest motiu, sense que oblidem altres aspectes, trac-
tarem de dues qüestions que imprimiren el seu caràcter al final del
segle xix i que ens introdueixen al segle xx.

Ens referim especialment a l'intrusisme i a la qüestió del timbre.

Intrusisme

Des del segle xv fins al xvIII hom podia parlar de medicaments
sense sortir del camp de la medicina. A partir del segle xlx , tractar del
medicament obliga a tenir en compte i a valorar molts factors aliens
a la medicina i a la seva funció social. Potser, més que no pas les
actituds personals i collectives, allò que ofereix un aspecte més ca-
racterístic no és el concepte que tenen del medicament l'Admnistra-
ció, els metges o els farmacèutics, sinó el concepte que la societat i
els qui es beneficien del seu comerç en tenen, i a tenor del qual actuen.

Les lleis de l'oferta i de la demanda pressionen amb tota potència
sobre una activitat professional: la deformen, la desdibuixen i , pràc-
ticament, fan que el farmacèutic, a les oficines de farmàcia, continuï
adoptant, en general, una actitud defensiva tradicional (45).

Aquest panorama continuarà fins a l'adveniment de la República
l'any 1931, en la qual data —trencant unes certes estructures tra-
dicionals— hom pretén a Catalunya —amb la promulgació de l'Esta-
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tut Català—, pel que fa a la Sanitat, d'oferir unes noves orientacions
tant a la Medicina com a la Farmàcia (46).

L'intrusisme farmacèutic està àmpliament estès, i augmenta en lloc
de disminuir. Afavorit per les normes que marca el medicament, les
autoritats sanitàries o bé no podien resoldre'l o bé s'hi veien impo-
tents, àdhuc a causa de pressions estrangeres, com ocorregué en algu-
nes ocasions (47). Aquesta plaga és una de les qüestions que més
preocupen els farmacèutics.

En aquests aspecte, el panorama és completament diferent del re-
gistrat a Catalunya durant el segle xvüi, puix que en aquell segle les
autoritats que havien de vetllar per la salut no pogueren resoldre del
tot el problema, però és evident (i resta demostrat per estudis que
hem dut a terme) que actuaven amb rapidesa, gràcies a l'autoritat que
tenien conferida al Principat els Protometges i els Tinents del Proto-
metge, els quals no contemporitzaven en cap cas. Si no pogueren aca-
bar definitivament amb l'intrusisme en farmàcia, medicina i cirurgia fou
més aviat per dificultats de desplaçament que no pas per altres mo-
tius; malgrat això, el segle XVIII oferia un panorama que, sense ésser
perfecte, era comparativament millor en aquest aspecte que no pas el
del segle xix.

L'octubre de 1892, hom visità el Governador Civil per tal d'agrair-
li l'interès en la lluita contra l'intrusisme, i , tenint en compte les seves
suggerències al president del Collegi senyor Canudas, aquest convocà
els presidents de les Acadèmies de Medicina i Cirurgia, Mèdica Far-
macèutica i de Ciències Mediques, i fou constituïda una Comissió de
Defensa de les classes sanitàries.

Les coses no degueren anar massa de pressa. És molt significatiu
que, per a organitzar l'Assemblea de Catalunya on havia d'ésser trac-
tada la qüestió del timbre, la Comissió de Defensa, creada en el Col-
legi de Farmacèutics de Barcelona per acord de Junta General de 12
de juny de 1893, s'adrecés als farmacèutics catalans de la manera
següent:

«Creen excusado vuestros compañeros de Barcelona haceros his-
toria de los males que nos afligen; todos sabéis que desde el cabalís-
tico curandero hasta los mentidos doctores extranjeros, desde la úl-
tima tienda de comestibles hasta las expendedurías oficiales, constitu-
yen un número indefinido de intrusos que, contra toda ley y contra toda
equidad, merman nuestros intereses, tan bien agarantidos por las leyes
espexiales que nos rigen, y que, a pesar de ellas, no hay investigador,
sumario, ni experiente que con ellos pueda: todos sabéis que más del
70 por 100 de nuestras entradas lo constituyen artículos elaborados
por farmacéuticos o curanderos extranjeros, que no han satisfecho ma-
trículas, ni sufrido exámenes y grados como nosotros; que no contri-
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buyen a las cargas de nuestro Erario; que no tienen ninguna respon-
sabilidad criminal por sus trabajos ante nuestro Código; y que así,
con esa impunidad, se embolsan el 70 por 100 de nuestras ventas con
gravísimo daño de nuestros intereses, sin que nuestros gobiernos, ni
siquiera por decoro de las Universidades que sostienen, traten de con-
trariarlo, evitando el ridículo de que sus profesores titulados ofrezcan
el desairado papel de que, por un 5 a 10 por 100 de comisión, se ins-
tituyan en revendedores de esos extranjeros, que no deberían tener
tales derechos, y que ni siquiera tienen carrera tan completa como
la del Farmacéutico español» (48).

Aquestes acusacions tan dures mostren evidentment la magnitud
del problema i fins a quin punt se sentien perjudicats els farmacèutics.
Poca cosa, però, fou solucionada.

El 1894, gairebé un any després, la situació al poble de Sant Mar-
tí de Provençals ens en dóna un exemple; els farmacèutics, reunits en
assemblea, en tracten. A l'acabament d'aquell any, també hi ha enre-
nou perquè a l'Asil del Parc hom té el propòsit d'obrir una farmàcia, la
qual cosa era contrària al Reglament d'Asils. L'any següent, el Collegi de
Farmacèutics de Saragossa adopta una ferma actitud enfront de «las
condiciones abusivas en que trabajan las farmacias militares», actitud
que mereix l'dhesió del Collegi de Barcelona, i ambdós Collegís es dis-
posen a elevar una exposició al Ministre de la Guerra.

Poc temps després, el Collegi de Barcelona fa menció dels intru-
sismes duts a terme per metges, corporacions religioses i droguers.

La notícia que l'Ajuntament de Barcelona pensava obrir algunes
farmàcies pel seu compte donà lloc que alguns farmacèutics comis-
sionats pel Collegi visitessin l'alcalde, Ríus í Badia, per tal d'aclarir la
qüestió. No aclariren res. L'alcalde digué que «no tenía criterio forma-
do sobre el particular».

Un any després, pel maig de 1895, el Collegi, en Assemblea Ex-
traordinària, nomenà una comíssíó per a designar la persona més
idònia per a ésser proposada com a delegat farmacèutic encarregat de la
persecució de l'intrusisme.

És molt curiós, i fins i tot paradoxal, que el Gremi d'Herbolaris
demanés ajut al Collegi de Farmacèutics per a la persecució dels seus
intrusos, i que el Síndic d'aquell Gremi comuniqués que, per llur
part, els herbolaris procedirien «correctamente en la venta de artículos
de uso farmacéutico». Referent a aquesta petició, el Collegi considerà
que no hi havia cap motiu per a intervenir en la venda d'herbes, puix
que això no era patrimoni de cap classe facultativa; però autoritzà
Francesc Puigpiqué, actiu farmacèutic, per tal que, sota el seu criteri i
tenint en compte que ell mateix ho havia demanat i el seu «acendrado
amor a la clase», escrivís en un periòdic de Barcelona a favor del Gremi
d'Herbolaris.
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A mitjan 1896, els collegiats eren conscients dels moments difí-
cils per què travessava la professió, l'element essencial de la qual, el me-
dicament, els era disputat per tants. Fou convocat un premi sota el
lema «Causes de la decadència de la Farmàcia i mitjans d'evitar-la».
Això motivà que, potser amb més realisme, algun farmacèutic mani-
festés que no era la Farmàcia el que era en decadència, sinó la forma
d'exercir dels farmacèutics. Hom insinua que les úniques solucions són
la collegiació obligatòria i la limitació de farmàcies. Solucions pobres,
a judici nostre, les quals, en Lloc de procurar una revisió total de
l'exercici professional, apuntaven vers un proteccionisme que poca
cosa podria assolir, puíx que havia de recolzar en unes estructures poc
disposades a protegir allò que ni els mateixos sanitaris interessats sa-
bien com preservar.

Hem d'esperar al 1897 per veure com dos casos d'intrusisme, l'un
a Copons i l'altre al Bruc, denunciats pel Collegi al Governador Civil,
motiven la intervenció dels Tribunals de Justícia, amb imposició de
multes de 250 pessetes í ordre als alcaldes respectius de tancar les
farmàcies en el terme de cinc dies.

Aquests casos, però, no deixaven d'ésser una gota d'aigua dins un
recipient de proporcions gegantines.

Aquell mateix any 1897, la Sociedad Farmacéutica Española, ma-
gatzemista de medicaments, fou esmentada pel Collegi perquè, «sin
duda inconscientemente», venia al major a «personas ajenas a la Far-
macia». Els ànims foren apaivagats quan hom comunicà als farmacèu-
tics que aquella empresa havia reunit espontàniament alguns farmacèu-
tics per tal de corregir els abusos.

El Sistema Curatiu Kneipp fou també un motiu de preocupacions
per als farmacèutics. Després de la installació, al carrer del Call, d'un
establiment destinat a fomentar l'ús d'aquells productes, hom preveia
que aquell sistema curatiu, a base d'aigües, tintures, herbes, pólvores,
etcètera, començava a ésser una font de conflictes, per tal com mo-
tivava una sèrie de gestions per part dels Subdelegat de Farmàcia del
Districte davant les autoritats, per l'intrusisme que significava.

Les concomitàncies existents entre alguns farmacèutics i alguns
metges, provocaren les reaccions d'ambdós Collegis professionals da-
vant les actituds incorrectes i indecoroses que venien a sumar-se al
desordre existent.

Podem dir, per tant, que durant els darrers anys del segle xIx l'in-
trusisme farmacèutic és una constant que ja no podrà ésser superada
amb el temps; podrá ésser mitigada, però la venda, el tràfic ï la difu-
sió de medicaments per persones alienes a la professió farmacèutica i no
legalment autoritzades assoliran unes proporcions pràcticament irre-
versibles per llur amplitud.
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L'impost del Timbre

Si l'intrusisme era quelcom que mantenia en una indignació cons-
tant els farmacèutics i que feia que aquests procuressin amb totes
llurs forces d'acabar-lo (bé que sense aconseguir-ho), allò que portà
més d'enrenou i que més exasperà tots els farmacèutics espanyols fou
l'anomenada qüestió del Timbre, que esclatà el 1892.

L'apartat 8è , art. 179 de la Llei del Timbre de 15 de setembre de
1892, deia: «Contribuirán para la venta con el tipo fijo de 10 cén-
timos todos los específicos y aguas minerales de cualquier clase, cuando
se pongan a la venta, fijándose en la etiqueta exterior del frasco o bo-
tella, caja o paquete que los contenga.»

Aquest article motivà que el Collegi de Farmacèutics de Tarra-
gona s'adrecés al de Barcelona a fi que aquest li aclarís dubtes d'inter-
pretació: què era el que havia d'ésser entès com a específic, i si el
timbre havia d'ésser fixat en el moment d'ésser despatxat el medica-
ment. La qüestió fou tractada a l'Assemblea del 25 d'octubre de 1892,

per això sabem que el Collegi de Barcelona tampoc no tenia aleshores
un criteri format ni una línia de conducta a seguir sobre aquell parti-
cular. També a través de l'Assemblea sabem que, uns quants dies
abans, alguns farmacèutics havien acudit al Collegi per protestar d'a-
quella imposició que consideraven injusta, fora de lloc i arbitrària, la
qual protesta donà lloc a la redacció d'una exposició adreçada al Mi-
nistre d'Hisenda (49) per tal que aclarís què era el que en aquell or-
ganisme entenien per específic; a partir d'aquell moment, començà
una sèrie d'activitats inusitades per tal d'enfrontar-se a Hisenda.

El 12 de juny de 1893 es constitueix el Collegi de Barcelona una
Comisió de Defensa, integrada per Josep Martí i Ribó, Florentí Jime-
no, Francesc Gelpi, Ferran Segura i Francesc Puigpiqué. A Madrid
també havia estat constituïda una Junta de Defensa al Collegi d'aque-
lla capital, i aquest mateix nom fou adoptat després per la Comissió
de Barcelona el 29 de juny, de resultes de l'Assemblea convocada per
tractar d'una Reial Ordre aclaridora que encara exaltà més els ànims.

Aquesta Junta de Defensa signà un escrit adreçat a l'opinió pública
justificant l'actitud dels farmacèutics barcelonins enfront de l'impost del
Timbre (50). En l'esmentada Assemblea del dia 29 de juny ja s'havia
parlat de tancar les farmàcies, cosa que no fou duta a terme pel fet
d'haver rebut el President del Collegi un telegrama del ministre d'Hi-
senda, Gamazo, en termes moderats, indicant que estava disposat a es-
coltar las reclamacions dels farmacèutics catalans (51); telegrama que
tingué la virtut de frenar llurs ímpetus sense, però, significar que les
coses serien resoltes de la manera que ells volien.

Les actituds de protesta foren generalitzades (vegeu annex V). A Ma-
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drid, tant la duresa dialèctica com l'actitud dels farmacèutics no desme-
reixien gens de les adoptades a Barcelona.

Al començament de juny, i davant l'actitud de franca rebellia dels
farmacèutics madrilenys —de 160, 130 havien notificat a la Junta de
Defensa de Madrid llur decisió de donar-se de baixa de contribució, i
de tancar les farmàcies— el Governador Civil de la capital cità els
Subdelegats de Farmàcia per tal de tractar d'aquell problema. Dels vuit
assistents a la reunió convocada, només un Subdelegat, Antonio Ville-
gas, plantejà la qüestió d'acord amb la realitat, i es lamentà que «un
presidente del Consejo de Ministros, el señor Cánovas, no se dignara
contestar siquiera a la petición de audiencia reiterada por tres veces;
que las leyes debían amparar por igual a todos y que si los aboga-
dos se encontraran con la competencia que les hacía el Estado con
los suyos, despachando por un perro grande los pleitos de los amigos
del señor Martínez Campos o de los del señor Gobernador, habrían
puesto el grito en el cielo...» (52).

Els farmacèutics barcelonins, assabentats detalladament del desen-
volupament de l'entrevista, felicitaren el Subdelegat Antonio Villegas i,
identificats amb l'actitud de llurs col-legues madrilenys, malgrat que no
adoptaren en ferm la decisió de tancar les farmàcies, augmentaren el
nombre d'escrits, etc., i ja en l'Assemblea del 19 de juny de 1893
havien acordat de no complimentar l'apartat 8è de l'art, 179 de la Llei
del Timbre de setembre de 1892 fins que no vingués una resolució
«favorable y completa de todos los extremos designados en la expo-
sición elevada en 26 de octubre de 1892» (53). ¿Havien demostrat mol-
ta paciència, o bé sentien el temor lògic del que podia representar
l'adopció d'actituds més radicals?

Tota aquesta problemàtica menà l'Administració a definir què ente-
nia com a específic i com a especialitat farmacèutica, la qual cosa
restà plasmada en la Reial Ordre que hem esmentat (vegeu annex VI)
i que, com ja hem dit, provocà un altre enrenou i una major agudització
—si era possible— de les actituds adoptades pels farmacèutics, els quals
consideraven que en aquella Reial Ordre hi havia «todo lo que no se
halla inscrito en la farmacopea; y aún de lo poquísimo que en este
Código se halla inscrito, ningún producto medicinal se escapa de apli-
cársela el sello, mientras vaya envasado y debidamente acondiciona-
do» (54). Això demostrava als farmacèutics que, com que eren molts el
medicaments que el metge solia receptar i que eren despatxats embo-
tellats o bé en capses, i molts no eren compresos en la farmacopea per
tal com eren de composició molt coneguda, «con la solución adop-
tada por el Gobierno se ha demostrado un desconocimiento completo
de lo que es el ejercicio de la farmacia, y un apetito desordenado de
sobrecargar con impuestos el ejercicio de una profesión, que con di-
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ficultad ya sobrelleva los tributos que hasta ahora se le han ido acu-
mulando, a causa de ser muchas las industrias y comercios que me-
rodean en su campo, por no haber leyes ni autoridades, que fijen a
cada uno de ellos, los verdaderos límites de acción» (55).

Veien, doncs, els farmacèutics, que la majoria del Consell de Sa-
nitat del Regne, «haciendo tal vez traición a sus convicciones, definió
el específico asimilándolo a la especialidad, en términos que concuer-
dan con el espíritu que hoy informa el ejercicio de la profesión far-
macéutica, gracias a la tolerancia de nuestros Gobiernos, en permitir
que el ejercicio de nuestra profesión en España, sea hoy explotado por
el mercantilismo extranjero» (56). Tot això, segons ells, era conse-
qüència que els governs no havien sabut aturar la invasió de medi-
caments estrangers i que havien cregut que «el modo de detenerlo era
aplicar un sello a tantas especialidades que traspasan las fronteras, con
mengua del decoro nacional y de la dignidad farmacéutica española;
pero no han acertado el medio, pues resultados más tangibles y posi-
tivos se obtendrían si el sello que hoy dispone se aplique a todo medi-
camento envasado y con etiqueta que indique su composición y su
autor, se aplicara a los medicamentos extranjeros, al pasar por las
aduanas, y como los específicos extranjeros no constituyen ninguna ne-
cesidad apremiante y no representan ningún progreso en el arte farma-
céutico, aplíqueseles cuantos impuestos se crean convenientes; pues
de este modo, si se tolera que los extranjeros ejerzan, sin aptitud, la
farmacia en España, en cambio de esta tolerancia, reportaría algún bene-
ficio económico al Erario público» (57).

El fet de tractar en línies generals aquesta qüestió del timbre, dei-
xant-ne a part les repercussions, ens porta davant un panorama nou:
veure com fou afrontada la situació d'una manera collectiva, i treure'n
algunes deduccions.

En primer lloc, el Collegi de Farmacèutics de Barcelona no roma-
gué aïllat de la resta dels Collegis espanyols i , tret d'algunes variants,
tots adoptaren la mateixa positura en defensa d'allò que considera-
ven interessos comuns. Entre els Collegis que mantenien contactes amb
el de Barcelona podem esmentar els de Madrid, València, Sevilla, Gra-
nada, Lleida i Cadis (58), la qual cosa ens presenta els farmacèutics
catalans ben enquadrats en la problemàtica farmacèutica espanyola, si-
tuació ben diferent de l'adoptada pels apotecaris catalans fins arribar

al segle xIx.
En segon lloc, podem apreciar que les relacions que els directius

del Collegi mantenien amb els polítics de l'època no eren poques, i

això vol dir que no eren al marge de la política del país, amb la qual

cosa defensaven de la manera que els semblava millor llurs interessos,

àdhuc valent-se, en algunes ocasions, de vinculacions amb la xarxa del
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caciquisme català, organitzada segons les faccions polítiques, ja que
els farmacèutics, en general, també participaven dels ideals collectius
de tipus regionalista que les burgesies dirigents catalanes esgrimien
enfront dels polítics del centre per tal d'obtenir uns determinats avan-
tatges de caire econòmic (59) i que en l'àmbit farmacèutic continua-
ren manifestant-se enfront dels medicaments estrangers, en el sí del Col-
legi, durant els primers anys del segle xx.

Manuel Duran i Bas (60), José Muro y López Salgado (61), Ma-
nuel Pedregal Cañedo (62), Fernando Soldevilla (63), José Melgarejo,
Tiberio Ávila, Anacleto Pablos, Ricardo de la Puerta y Escobar, Rafael
Prieto, Josep M. Planas i Casals, Ramírez Guínea i Rodolfo Castillo,
entre d'altres, mantingueren contacte amb els farmacèutics per tal
d'oposarse a la Llei del Timbre, defensant els interessos d'aquests i
d'altres sectors que també s'hi sentien perjudicats.

Les relacions mantingudes amb les autoritats governatives barce-
lonines foren bones, puix que, a part de la bona acollida que el Col-
legi tingué en general per part del Governador Civil, Ramon Sarroca,
per a resoldre les qüestions d'intrusisme (64), no podem passar per
alt que els farmacèutics —gent d'ordre— no podien acceptar de bon
grat, com molts barcelonins, l'estat d'inquietud motivat per l'anar-
quisme romàntic que desembocà en l'anarco-sindicalisme de 1896-1906,
els prolegòmens del qual produïren un fet luctuós com és ara l'atemp-
tat del teatre del Liceu, on Santiago Salvador llançà una bomba el dia 7
de novembre de 1893, a conseqüència de la qual el farmacèutic Emili
Formiguera, apreciat i estimat pels seus companys, morí el dia 28
d'aquell mateix mes.

Potser aquest record fou causa que, quan el Governador Civil sortí
illès d'un atemptat, el Collegi de Farmacèutics de Barcelona li féu
arribar la seva satisfacció (65).

Un altre aspecte que ens assenyala una actitud de preocupació,
estesa en estrats socials similars, és la mostrada referent als joves
que perdien la vida a Melilla, per als quals el Collegi oferí una farma-
ciola. El farmacèutíc Puigpiquè concretà que es fes així si es donava
el cas de formar-se un cos de voluntaris catalans; detalls que comen-
cen a indicar, almenys dins l'ambient collegial barceloní, ï amb un cert
retard, l'aparició, extraordinàriament matisada, d'un catalanisme no
massa compromès. Al final del desembre de 1896, í potser seguint la
política clàssica d'una de freda i una altra de calenta, veient l'actitud
adoptada per les farmàcies militars, el Cobegi tractava de la possibili-
tat de fer quelcom a favor de l'exèrcit que «defiende la integridad de
la patria en nuestras posesiones de América y Oceanía y a propuesta
del señor Puigpiqué se facultó a la Junta Directiva para que haga lo
que estime más oportuno», i així, el dia 16 de desembre, fou acor-
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dat de fer obsequi de l'esmentada farmaciola; però les subtilitats de
Puigpiqué valgueren perquè fos acordat que l'obsequi «al ejército que
pelea por la integridad de la patria al otro lado de los mares, fuera una
cantidad en metálico», a repartir a parts iguals entre el Sanatori de la
Diputació i la Creu Roja (66).

Tant el senador Duran i Bas com el marquès de Magaz i bastants
dels esmentats anteriorment, havien ofert —durant aquest darrer de-
cenni del segle— llur ajut als farmacèutics per a la resolució favorable
de la qüestió del timbre que afectava les aigües minerals i els especí-
fics; contra ells hi havia senadors del Partit Liberal, ex ministres d'Hi-
senda que neutralitzaven les accions dutes a terme pel senador Tibe-
rio Ávila, defensor dels farmacèutics.

El Collegi havia distingit el diputat Muro amb una placa de plata,
en atenció a l'interès que sentía envers els assumptes farmacèutics, i
també l'havia nomenat Soci d'Honor (67), nomenament que també
havia estat atorgat al senador Tiberio Ávila (68); però, malgrat els
contactes i les relacions que havia establert el Collegi de Farmacèutics
amb senadors, homes dedicats de ple a la política, la problemàtica, en
línies generals, però real, que tenien plantejada els farmacèutics, tin-
gué poques variacions al final del segle xlx.

La collegiació obligatoria, ordenada per Reial Decret del 12 d'abril
de 1898, obre una nova etapa que ens introduirà en el segle xx, amb
l'organització del Collegi Oficial; però això ja correspon a un temps
que mereix un estudi que s'aparta del que ens hem proposat.
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ANNEX 1

Relació dels apotecaris installats el 1834

Quar-
ter Barrl Carrer

Joan Antoni Forts 1 r. 1 r. Espasería, 14.
Pau Raspau 1 r. 2 n. Sombrerers.
Joan Ametller 1	 r. 3 r. Plaça de l'Angel, 4.
Francesc Fillol 1 r. 3 r. Plaça de la Llana, 7.
Josep Camps 1	 r. 4 t. Flassaders.
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Josep M. Fina

Jacint Bofill

Jeroni González
Domènec Segarra

Francesc Carbonell

Joaquim Portell

Salvador Rosell

Marian Escuder (a) Padrell
Agustí Rovira
Gaietà Marrugat
Ramon Domènech

Joaquim Formentí

Vicenç Miret

Valentí Vallcendrera
Francesc Calveras
Agustí Yáñez

Jacint Compte

Francesc Muntada

Caries Solà
Josep Roca

Ramon Font

Bonaventura Llacayo
Josep-Antoni Balcells
Ramon Fors
Josep Bahí

Pere Màrt ir Golferichs

1 r.	 4 t.	 Born, 1, cantonada placeta
de Montcada.

1 r.	 5 è.	 Portal Nou, 9, «voltes de
Sant Agustí Vell».

2 n. 5 è.	 Carders, 14.
2 n. 1 r.	 Sant Pere més baix, 70, to-

cant als Agonitzants.
2 n. 1 r.	 Sant Pere més baix, 1, can-

tonada Riera de Sant Joan.
2 n. 2 n.	 Plaça de l'Oli, 12, davant

la taverna de la Glòria.
2 n. 4 t.	 Placeta de la Capella Mar-

cús, 1.
2 n. 6 è.	 Sant Pere més baix, 63.
3 r.	 1 r.	 Call, 11, davant la Boqueria.
3 r. 2 n.	 Plaça Nova, 5.
3 r.	 4 t.	 Boqueria, 12, cantonada Rie-

ra del Pi.
3 r.	 4 t.	 Porta Ferrissa, 15, cantona-

da Rambla.
3 r. 4 t.	 Rambla, 75, davant Sant Jo-

sep.
3 r.	 6 è.	 Comtal, 12.
3 r.	 8 è.	 Plaça de la Cucurulla.
4 t.	 3 r.	 Escudellers, 72, cantonada

Plaça del Teatre.
4 t.	 3 r.	 Escudellers, 62, tocant a

Obradors.
4 t.	 4 t.	 Ferran VII, 10, davant Ca-

putxins.
4 t.	 4 t.	 Rambla, 83.
4 t. 5 è.	 Ample, 16, cantonada Fus-

teria.
4 t. 6 è.	 Ample, 73, cantonada Can-

vis.
Plaça del Correu Vell.

4 t.	 6 è.	 Ample, 3.
4 t.	 7 è.	 Argenteria, 4.
4 t.	 8 è.	 Baixada de la Presó, 13, can.

tonada Dagueria.
5 è. 2 n. Carrer Nou, 17, cantonada

Sant Oleguer.
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Bru Solà

Francesc Xavier Serra

Narcís Teixidor

Fèlix Giró
Narcís Borrell

Joan Maneja

Josep Grau i Basas
Francesc Morer

Manuel Riera

Josep Borrell

ANALES DE MEDICINA

5 è. 2 n. Carrer Nou, 74, cantonada
Sant Ramon.

5 è. 2 n. Sant Ramon, 27, cantonada
Fontseca.

5 è	 2 n. Carrer Nou, 86, davant car-
rer d'en Guàrdia.

5 è. 2 n. Carrer Nou, 93.
5 è. 4 t.	 Sant Antoni, 74, davant Sant

Llàtzer.
5 è. 4 t.	 Hospital, 2, cantonada Ca-

bres.
5 è. 5 è.	 Carme, 10.
5 è. 6 è.	 Hospital, 121, cantonada Ga-

lera Vella.
5 è. 7 è.	 Rambla, 63, cantonada Bon-

succés.
Barceloneta.

ANNEX II

A aquests efectes fou convocada sessió a la Universitat per al dia 17
(le setembre de 1857, per tal d'elegir els càrrecs d'ofici; la Junta Direc-
tiva restà formada així:

President: Francesc Domènech; Vice-President: Francesc Pascual;
Secretari 1 er: Josep Canudas; Secretari 2.°: Eduard Fabra; Compta-
dor: Francesc Llaveria; Dipositari: Fèlix Soler i Català, ï Bibliotecari:
Pere Bassagaña.

Francesc Pascual, considerant que tenia el càrrec interinament i
d'una manera provisional, el 20 d'octubre adreça una carta a Domè-
nech sollicitant que fos admesa la seva dimissió mentre «no se de-
clare interina la expresada junta o se proceda a nuevas elecciones».

El 18 de novembre, Pascual escriu novament al Collegi i diu que
si bé la seva dimissió no fou acceptada, tal com li fou comunicat per
ofici, continuaven en peu les mateixes causes, per tal com la Junta Di-
rectiva no era constituïda d'acord amb el que preveien els arts. 2.° i 3e`
dels Estatuts, i el Collegi havia de resoldre «sí o no reconoce en  ca-
lidad de interina», puix que fou nomenada por individus que eren
mancats «de la investidura de socio residente antes de la circulación
de los estatutos». A més, el reglament interior al qual es referia el
President no havia estat establert pel Collegi constituït segons els
nous estatuts, i el Collegi, abans de procedir a la divisió per seccions
dels socis residents ha de formar un reglament «en virtud del artícu-
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lo 36». Mentre aquesta qüestió no sigui resolta pel Collegi, Pascual
fa constar la seva protesta pels actes de la Junta des del dia de la
presentació de la seva renúncia, «supuesto que no he de tomar parte
en ninguna de sus deliberaciones por considerarlas improcedentes».

Això provocà que el dia 5 de desembre de 1857 els altres mem-
bres de la Junta, desitjosos de «no perder inútilmente el tiempo, ni
hacerlo perder a aquellos que de buena fe creen en nosotros», renun-
ciaven a llurs càrrecs, bo i lamentant que «ahora, que tras tantos años
de inútiles esfuerzos, que el colegio que cesó» havia assolit amb els
estatuts nous d'obrir -se un camí, hom desconegués l'esperit que hi era
contingut, fomentant desavinences.

Presidint Pascual la Junta General Ordinària del 5 de desembre
de 1857, fou admesa la renúncia per 25 vots a favor i 19 en contra,
í hom procedí a l'elecció de la nova Junta que restà formada per:
President: Josep Oriol Ronquillo; Vice-President: Francesc Pascual;
Comptador: Lambert Zabalza; Dipositari: Segimon Bofill; Secreta-
ri l.r`: Joaquïm Pujol; Secretari 2.°: Bonaventura Pau Negre, i Biblio-
tecari: Ramon Casadesús.

El 14 de desembre, els qui havien dimitit el dia 5 escrivíren al
Secretari, Joaquim Pujol, sollicitant que hom els comuniqués oficial-
ment que llur renúncia havia estat acceptada.

Contra el que podia semblar, aquest assumpte no era liquidat,
puix que el 18 de desembre, per ordre del Governador Civil, hom
autoritzà Joaquim Pujol per tal que, com a Secretari, recollís els «li-
bros de actas, documentos, sellos y caudales» que eren en poder de
l'ex-junta, perquè, segons sembla, llurs individus oferien resistència a
lliurar-los a la junta nova.

Pujol delegà els seus poders en Casadesús i Pau el dia 19 de
desembre.

L'ordre féu efecte. El dia 20 de desembre foren lliurats els docu-
ments i 132 rals, 12 «maravedises», per Cañudas i Fabra, respectiva-
ment, els quals ho comunicaren així al Gobernador Civil.

Per nota del Govern Civil del 13 de gener de 1858, consta que,
segons el que el President, Oriol Ronquillo, comunicaba «suscinta-
mente» en escrit del 8 d'aquell mateix mes, el «Antiguo Colegio de
Honorables Boticarios» havia estat dissolt legalment «el año 1852» i
considerava el Govern de la província que el Collegi que Ronquillo
presidia «no es sucesor de ningún otro toda vez que desde la citada
fecha no lo ha habido semejante en esta capital, si bien por razones
que no se alcanzan vinieron reconociéndose hasta una época muy re-
ciente los llamados Cónsules», i per això el Govern Civil considerava
que la directiva nomenada el 18 de setembre només podia tenir el

caràcter d'interina i, per tant, el Collegi era constituït el 5 de desem-
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bre de 1857, i la renovació biennal de Càrrecs hauria d'ésser duta a
terme el desembre de 1859.

Vegeu: documents solts Arxiu Part.

ANNEX III

Per Reial Decret del 12 d'abril de 1898 fou decretada la collegia-
ció obligatòria; i, a Barcelona, el Governador Civil, Ramon Larroca,
nomenà la Junta interina per a organitzar el nou Collegi Oficial. Durant
els dies 15 al 18 de juny d'aquell mateix any foren celebrades elec-
cions per tal de determinar la junta del que havia d'ésser el primer
Collegi Oficial de Farmacéutics d'Espanya.

Això representava un contratemps i una desillusió per al Collegi
Local, el qual, desitjós de convertir-se en el Collegi de tot Catalunya,
veia com en els Estatuts de la Collegiació Obligatòria hom indicava
que havien de dissoldre's tots els Collegis existents de l'esmentada
classe professional (1).

Tanmateix, aquesta collegiació obligatòria, que el 3 de novem-
bre de 1900 meresqué que fos promulgada una Reial Ordre decretant-
la definitivament, no va tenir efecte. Per Reial Ordre del 6 d'octubre
de 1902, i del 2 de gener de 1903, fou decretada la suspensió de la
collegiació obligatòria, i per Reial Ordre del 12 de gener de 1904
fou decretada com a voluntària.

El febrer de 1903, en la memòria llegida per la Junta Directiva del
Collegi Oficial Provincial, hom deia que la collegiació obligatòria res-
tava ferma en el terreny legal, però vacillant, dubtosa i eriçada de di-
ficultats en l'aspecte pràctic; la qual cosa ens explica per què aquest
Copegi, bé que la seva presència es feia notar, no assolí un auge
excessiu durant el període anterior al 1917, any en què fou implan-
tada definitivament la collegiació obligatòria; i hom considera aquesta
data com la iniciació de la segona etapa del Collegi creat amb caràc-
ter oficial el 12 d'abril de 1898.

Aquests fets no evitaren que en els primers temps hi hagués una
certa preocupació en el Collegi local per temor d'una anullació, malgrat
que el 1895 havia obtingut per concessió de la Reina Regent el caràcter
de Corporació Oficial —no com a Collegi de collegiació obligatòria—
al servei dels interessos generals i sense cap subvenció, en el ben entès
que «siempre estará a disposición de la Administración pública para
dar su opinión en los asuntos de su especialidad» (2).

Aquest temor explica probablement que els intents per a la fu-
sió d'ambdós Collegis (fins i tot abans de la Reial Ordre del 6 de de-
sembre de 1917 que vingué a reforçar el que ja havia estat exposat pel
Reial Decret del 12 d'abril de 1898, on la fusió ja era prevista) no
tinguessin èxit, com va passar el 1919. Per tal d'arribar a l'esmentada
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unió, i amb l'intent de conservar una bona part de les prerrogatives,
fou tractada la possibilitat que el Collegi Local s'integrés en l'Oficial,
bo i funcionant-hi com a Comissió Legislativa independent.

Després de creat el primer Collegi Oficial Provincial, i d'haver
estat esquivat pel Collegi Local el perill d'absorció o d'anullació, el
desenvolupament prosseguí amb tota normalitat.

A partir de març de 1929, el Collegi Local féu ús novament del
títol d'illustre , ja ostentat pel seu antecessor des del 1840 fins al 1852,
juntament amb el de Reial que li havia estat atorgat per Alfons XIII.
Després de la proclamació de la República, i segons acord del 24
d'abril de 1931, adoptà el nom de Collegi d'apotecaris de Barcelona.

Uns anys més tard, quan el 1934 fou posada en marxa la nova Or-
ganització Farmacèutica Catalana amb la creació del Collegi de Farma-
cèutics de Catalunya, es produí una situació semblant a la que hem es-
mentat abans, que també fou superada.

El 6 de juny de 1934, malgrat la tendència dels directius del Col-
legi de Farmacèutics de Catalunya vers l'anullació del Collegi Local,
en l'Assamblea d'aquest Collegi Local fou aprovat, per aclamació, i re-
ferent a la seva dissolució, que «ni hi ha lloc a deliberar; i desitja
que la Junta trobi la solució més convenient. Segonament és de pregar
a la Junta Directiva que continuï les seves gestions que facin possible
la no dissolució del Collegi» (3).

L'interès que el Collegi Local de Farmacèutics de Barcelona fos
dissolt fou un fet real, i era motivat pel desig que els seus elements
fossin incorporats al Collegi de Farmacèutics de Catalunya.

En el projecte que hi havia, el Collegi Local havia d'ésser absorbit
en forma d'Associació d'Apotecaris de Catalunya, enquadrada en la
Delegació «Barcelona» del Collegi de Farmacèutics de Catalunya. Havía
de continuar residint al carrer d'en Guardia núm. 9, amb llibertat per
a constituir una secció autònoma dins el Collegi de Farmacèutics de
Catalunya; tanmateix —i precisament perquè en cas que el Collegi Lo-
cal deixès d'existir en la forma que havia estat constituït segons els
Estatuts del 1908 i del Reglament Interior del 31 d'octubre de 1907,
la casa cedida a l'esmentat Collegi pel Dr. Andreu li havia d'ésser re-
tornada, segons que constava en l'escriptura de donació— fou evitada
la dissolució o l'absorció.

El Collegi funciona amb el nom de Collegi d'Apotecaris fins a l'en-
trada de les tropes del General Franco a Barcelona, bé que no restà dis-
solt legalment (4).

NOTES

(1) «Boletín Farmacéutico», XVIII (1900), 229; 268.
(2) Id., XII (1895), 224; 242/243.
(3) Llibre d'Actes Juntes Generals, 14-1-1930/16-4-1936/22-6-1938/7-10-1938.
(4) JORDI GONZÁLEZ, R.: Historia del Montepío Dr. Andreu (en premsa).


