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L'objectiu principal d'aquesta comunicació és donar a coneixer els 
lIibres antics de contingut medico-farmad~utic de l'Antiga Farmacia de !'Hospital 
de Santa Caterina de Girona. 

La coneixenr;a d'aquesls ¡libres, pe .. ésser completa, ha d'anar acompanya
da de la coneixen<,;a d'aquesta Farmacia de tipus monacal, que tíns avui 
día ha conserva! tO! el seu patrimOl,i, gracles a I'esmerada cura d'algunes 
persones que van saber veure la seva importancia científico-artística. 

l'Hospital de Santa Caterina va obrir les portes l'any 1667 pero la 
farmacia no va ésser Instal.lada fíns J'any 1710; i aixo ve corrobora! per 
la seva propia decoració i també perque en els fons bibliografics no s'hi 
ha troba! cap edició del "Concordia Apothecariorum Barchinonensis" ni tampoc 
la famosa farmacopea de Joan d'Alos impresa l'any 1686. 

La farmacia esta situada al costal de ¡'escalinata que condueix al 
primer pis de I'Hospital. La porta la finestra que ¡'hi donen llum s'obren 
al pa!; central. Aquesta farmacia és de forma rectangular ¡ en els seus 
paraments est oest s'acoblen armaris formats per un cos inferior amb portes, 
on hi ha els Ilibres, motiu de la tesina i un altre superior amb Ileixes 
on hi ha el conjunt de pots de ceramiea amb el tipic motiu de fulla de juliver!. 

En el mur oposa! a la porta i finestra hi ha el cordialer, amb prestatges 
per col.locar els flascons amb les substancies més precisades pel farmaceutic. 
A cada costal inferior del cordialer es troben uns supor!s per col.locar els 
morters de Ilautó i Ilurs mans de mortero 

I entremitg deis dos morters hi ha una cornucopia per sosten;r les 
espalules que s'utilitzarien em la preparació deis ungüents i les pomades. 

Aquesta farmacia va tenir una gran importancia a Girona comarca, 
doncs va fornir de medieamenls a diferents entitats com el Geriatric, I'Hospital 
d'lnfecciosos de Pedret, I'Hogar Infantil, el propi Hospital, el Psiquiatrie 
de Salt. •. i d'altres. 

Joaquim Medrano 
24 anys i va ésser 
Girona. Aixo també va 
temps és I'explicació 
ha trobal. 

v. ésser 01 
01 pioner do 

contribuir • 
do l. gran 

farmaceutic qoo se'n v. fo' carrec durant 

," analisis cliniques • l. provincia do 
l. importancia do l. farmacia ; .1 mate;x 
Quantilat do 1I ibres d'analisi qoo s'hi 

El conjunl bibliografic que en total es de 111 ¡libres, incloent-hi també 
els que s'esmenten al final d'aquesta comunicació, s'ha classificat en 4 
apartats, s'han comentat els llibres que han semblat més interessants pel 
seu contingut, que en total han esta! 12. Entre aquests Ilibres s'hi troben, 
no tan 5015 Ilibres medies, sinó també for-mularis farmaceutics i llibres d'experi
ments químies. 

ler aparla_! .....•.. dedicat als Manuscrits. 
20n apartat .••.••.. dedicat als Catalegs. 
3er aparta! ........ dedicat als Llibres de! s. XVIII i XIX. 
4art apartat ....•••. dedica! als LI ibres del s. XX. 

Entre els Manuscrils tema de comentari hi ha els diaris de dispensació 
control de la apotecaria, tots ells són signats per Joaquim Medrano. 

Del oiari més <!ntic al mé-s mooern (1885 1925) 
5015 hi van 40 anys i per tan! és Ingic que la majoria de 
sigui n les mateixes. Aquestes cases es diferencien segons 
n'hi ha especialitzades en aparells i util!atge de laboratori, 
medicamen!s ..• 

respectivament tan 
les cases fornidores 
e!s seus productes; 
en vidre, ceramiea, 

Alguns fornidors de medicamenls s'especialitzaven en un medieament 
o tipus de principi aCliu, com és el cas de ; 

Pérez Llofriu ..• especialitzat en •.. Aigua de Vilajuiga. 
L'lnstitut Llorente ... especialitzat en ... Enzims, Serums i Vacunes. 
El National American Oil. .. especialilzal en Oli de Ricí, Glicerina, DI, 
de fetge de baca!la i Vaselines. 
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Oesprés d'un estudi exaustiu deis diaris manuscrits s'observa que 
I'any 1914 les despeses són quasi el doble del normal, degut a dues comandes 
extraordinaries fetes per motiu de la Guerra Europea, i que en dos deis 
diaris, la proporció d'hipnotics i sedants respecte a d'altres ¡¡pus de medicaments 
esta augmentada, aixo es 109it, dones les comandes són fetes pel centre 
psiquiatric. 

Val a dir que una de les comandes d'aquesl centre a la farmacia es 
el "Suero Psicológico" que pel seu nom fa pensar que es tractaria d'un placebo. 

S'han trobal fulls 50115 dinlre els diaris, que no corresponen a aquests. 
Com el que es mostra amb el roluI "Manicomio Provincial de Sall" •.•.•• Departa
mento de amb data del 1915 signats per J. AIslna. El Dr. Alslna 
els uti I i tzava per a fer comandes a la farmacia, pero la Seva ver'! adera 
funció era la d'apunlar la prescripció ¡ dos; d'un medlcament per un malal! 
determinat, indicant el 1'12 del maleix ¡ la sala 01'1 es trobava. 

També cal destacar un formulari amb 417 fórmules magistrals, totes 
elles amb unilats de mesures com els escrúpols les dracmes qUe corresponen 
al segle XVIII i prindpls del XIX, temps en el que hi classifiqusn aquest 
formulad, doncs no s'hi ha trobal la dala. 

Aquesta diaposiliva correspbn al primer ful!, 01'1 s'hl detalla el personal 
facultatiu i dependenls al seu carrec. 

Toles les fórmules són escrites per la mateixa ma. No segueixen cap 
ordre ni de forma farmad~ulica ni de propietats 

guar¡dores, pero van numerades. 
En un treball més ampli, del que prové aquesta comunleació, s'ha 

conservat la numeració ¡ s'ha fet una ordenació alfabellea de formes farmaceu!i
ques i una altra ordenació segons les propietats guaridores. S'ha trobal 
que la forma farmaceutlca més utilitzada era la de píndoles, seguida deis 
xarops, deIs ungüents ¡ de les pomades Una dada curiosa es que hi ha 
bastantes fórmules destinades a guarir el "Sall de Sant Vitor ". 

Algunes fórmules porten al darrera el nom d'un doctor, entre pare:ntesi I 

per indicar qui en va ésser I'autor o el primer preparador; entre els doctors 
relacionats, el que té més fórmules és el Dr. Porcalla, que era el melge 
agregat 1'1 2 1 de I'Hospital de Santa Calerina. 

També hi ha altres doctors com Cortada, Esquerra, que va coL laborar 
amb el Dr. Porcalla en la preparaClO d'algunes fórmules, Masdevall, Fuller, 
Dupasquier, lanin, Helmerich, Mojon, Valentí, Montaña, Fors, Ros i Pearson. 

Altres fórmules porten en el seu nom, doclors i personatges coneguts 
de tothom, com poi ésser l'Elixir visceral de Hoffman o el laudan de 5ydenham. 

Seguidamenl es presenten algunes fórmules per a guarir el Bal! de 
Sant Vitor; 

Píndoles contra el Sall de Sant Vitor (401) 

Prengui's •.... Extracte de Beleño .•.••. 
( " D'herba queixalera o herba de la Mare de Deu). 
Extracte de Bellad-ona ••. 
Flors de zinc •••..•..•. 

Fad's prndoles s.a. en un n~ de 50 
1 a 7. 

es prenen augmentant cada dia de 

Medicació anti-corea o contra el Sall de San! Vitor (408). 

liniment 
Prengui 's Camfora •..•..•••••.••.•.•..•..•..•. 

Olí de camamilla .................. . 
Esprit volatil de banya de cervol .. 

Faci's s.a. un liniment. 

3j 
3i ij 
3i ij 

(2,{401 j) 
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Píndoles 

Prengu i' s Castori •.••..•••.•.•..••.. 3 
Extracte d'opi gomas .•..•• g.vj. 

de Valeriana jij 

Faci's s.a. píndoles en n~ de 30. 

Mixtura 
Prengui's Aigua destil.lada de menta •••••••••••• 3iij 

Tintura corroborant With .••.•••...••••. 3iij 
Elixir propietat de Paracelso .......... 3j 
Xarop d'escorces de taronges agres .•.. 3 

Mescli 's s.a. per ús inmediat. 

UTILITZACIO 

Liniment: En frinccions suaus al lIarg de tata la columna vertebral, al matí 
¡alani!. 

Píndo\es: Pels adults una píndola cada matí cada tarda; augmentant-Ies 
en la proporció d'una cada dia fins al nombre de vuit, distribuides cada 
tres hores. Pels nens es disminueix la dos; en proporció a 1 'edad, pero sempre 
només una píndola cada vegada ¡ a intervals de tres hores. 

Mixtura: Pel matí 
mitja peIs nens. 
discreci6. 

en dejú per la tarda, una 
Oues preses, doncs al dia, 

xicra pels adults tan sois 
que podran au gmentar-se a 

A més cada vegada que es pren la prndola, seria molt convenien't asociar-hi 
una o dues cullerades d'infusió de fui les de taronger amargo 

Cal ten;r present que el mala!! de corea o ball de Sant \Jitor, ha de 
vestir sempre interiormenl de llana, doncs és molt convenienl que la peII 
esligui contínuament banyada de suor. 

Un altre manuscrit d'interes és el titulat "Apuntes de Análisis Químico" 
escrit pels propis estudiants de les explicacions donades pel Catedratic José 
Casares Gil, de la Cátedra d'Analisi Química de l'Universitat de Barcelona, 
el curs 1898-99. 

En un principi es va dubtar de ¡'identitat del Dr. Casares, finalment 
es va deduir que era el Caledratic José Casares Gil, al Ileg;r la seva biografía 
i veure que els anys que va encarregar-se de la Catedra d'Analisi Ouímica 
de l'Universilat de Barcelona, coincidien amb el curs a que pertanyen els 
apunts. 

El contingut deIs apunts s'ha compara! amb el Ilibre escrit pel propi 
Dr. Casares el 1916 titulat "Tratado de Análisis Químico" ¡ segueixen un 
ordre d'introducci6 de conceptes similar. Donan! molta importancia a I'investiga
ció i clasificaci6 deis acids, com es veu en la diapositiva. 

En I'apartat deIs Catalegs s'han comentat tres Ilibres. Un és "La Especiali· 
d~d Farmacéutica", que com indica el seu títol és un calaleg d'especialitats 
farmaceutiques d'altres productes, ordenats alfabeticament pel ¡aboratori 
o farmaceutic preparador; s' indiquen el ni de registre de sanitat de cada 
especialitat, el seu formal; el preu de venda al públic i al marmacéutic. 

Recull un total de 55 laboraloris i 422 especialitalS¡ els laboratoris 
més coneguts són el laboratori del Dr. Andreu, els Lab. del "Norte de España", 
els Cusí, els Laboratoris Fher ¡ el Laboratori del Dr. Mandri. 

1 els. altres dos catalegs són "Pharmacie Cenlrale de France et Maison 
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de Droguerie Menier Reunis" de Charles Buchet i el "Catálogo General ¡lustrado 
de Modesto Casademunt" el primer correspon el una firma de París y el segon 
de Barcelona, les dues Empreses farnlen de material i utitlatge Cl les botigues, 
la empresa francesa també fela de magatzem ¡ preparació a l'engr05 de medi<"aments 

En els prolegs deis dos cataleg5 es troben dates historiques deis seU5 
comeno;aments comercials. 

Concretament "La Pharmacie Centrale de France el Malson de Droguerie 
Menier Reunis" va ésser fundada I'any 1852 per Dorvault duran! molls 
anys els farmaceutic5 francesas havien demanal que s'eslablis un ¡abaratori 
de confiano;a on es pogués trobar tol tipus d'específics i de drogues indígenes 
o exotiques de primera qualitat. 

En aquesta dispositiva s'hi observen diversc;s productes que contenen 
glúten, diferents tipus d'esperedrap guaridor i te xines. 

Seguidament es mostren tots els formals de paslilles que feia aquesta 
farmacia i algunes de les paslilles, com les de carbÓ, les de cocaire, ipecuana, 
vichi mentolat. •• i d'altres. 

El "Catálogo General de Modesto Casademunt" va fundar-se l'any 1870 
pel Sr. Casademunt; diuen ';sser els pioners de la porcel.lana decorada d'estil 
botanic que es troba avuí día en molles farmacies. 

El calaleg esta dividil en 7 parls i cadascuna d'elles s'encarrega 
de diferenls útils, com els arlicles de vidre, porcel.lana, aparells de laboratori, 
aparells orlop;'dics, maquines per elaborar begudes amb gas, caixes de cartró, 
rOluls, etc. 

En la secció deIs aparells de laboratori hi ha diferenls maquines per 
la fabricació de píndoles, com aquesls pindolers i aquest aparell per arrodonir-!!S 
(es mostra en diapositives). 

En la secció deis rotuls n'hi ha de molls tipus i els 
donar 

dedicals 
tola la 

• l. 
volla zarzaparrilla són els que es 

a I'ampolla que conté !'essencia. 

són 
Entre els 

tres, el 

mostren, pensats 

en 

• 

estat 
I 

lema de comentari 

•• 
¡, Impressor 

• 
Bugarda. Reial, Francisco Suría i 

doncs només té 22 planes. 
dirigit principalment als 

Més que on llibre 
a Palla per 

és un fu Ileto 
informatiu, 

Esta 
Barcelona. 

estudiants del Col.legi de Cirurgia de 

El L1icencial Domingo Vidal, professor i bibliotecari del Reial Col.leg; 
de Cirurgia de Barcelona, per encarrec del Sr. Don Lorenzo Roland, Cirurgia 
cap deis exercits de sa Magestat director del mateix Col.legi, va elogiar 
el Manual ¡ va veure útil que se'n repartissin exemplars per ~ol el Principat 
de Catalunya. 

En Josep Antoni Capdevila aconsegueix fer 
enlendre tot lipus de genl, donanl a conelxer 
hidrofobia i el seu llarc i laboriós traclament. 

on 
l. 

tracta! medie que 
perillosa malaltia 

pugui 
de la 

El Ira::;tament el divideix en tres fases de guarlment, donant les fórmules 
a utililzar en cada una d'eltes. les fórmules són en llali abrevia!. 

El primer guariment consisteix en el tractamenl local de les ferides, 
per el que fa servir "sajaduras", locions, cauteris actual i potencial i ungüents 
propis per manlenir-Ies en supuració al menys una quarentena. 

Capdevila no gaire conven<;ut de que aquest traclamenl sigui sempre 
suficient, hi afegeix I'ús deIs alexifarmacs, antiespasmodics i ~iaforetics 
com les sals alcalines volati¡s, l'opi, l'almesc, i d'altres. També són molt 
im~ortants les fregues mercurials i ~a.¡ngestió d'algunes sals del mateix metall. 

En el resum que hí ha en el mateix tractat, per:t! primer guariment 
fa servir la sal marina i la triaca en vi tebi, a fi de netejar bé la ferida. 

Per al segon guarimen\ s'utilitza un vesicatori: 
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Rx. Mass. emplaslri vesicat. offlcina!. r.r. 
ex/ende supo lint. ad. formo da!. 

parati q.s. 
(1,11) 

Per a I tercer guariment, a fi 
la ferida es vejés inflamal, es fa amb 

de separar 
un digestiu: 

la crosta, ,¡ el vollan! de 

Rx. Ung. medo conf. 
pro digestivo. 

de styrac. mere. lartiat. 01. vioJa!. q.s.m. 
(1,12) 

S'augmentara la quantital d'eslirax segons sigui la inflamacló. 

Si el vallan! de la ferida no fos gaire inflama!, s'indica la utilització 
d'ungüent de Basilic, que estimulara la supuració. 

A ti d'eliminar el virus de ¡'interior del cos, s'administren 
i Iavatives. En les lavatlves s'hi afegei.xen 1 6 , unces d'oximel 

voml!ius 
simple, 

de vinagre pur o d'algun purgan!. 
Si la mossegada de ¡'animal 

salivals seria bo administrar una 
les gL3ndules del possible verí. 

rabió" ha estat feta 
píndola de Calomelans 

?rop 
que 

deIs organs 
desinfectara 

El Manual finalitza amb un certifica! de D. Felix de Prats 
donant permís a ¡'aulor per imprimir_lo 
de Catalunya. 

distribuir-lo pee tot el 
i Santos, 
Principat 

Un aJtre deis llibres d'aquest aparlat es el "Codex Formularum" de 
I'any 1771 en el que en la contraportada hi ha !'escut del Reial Col.legi 
de Cirurgia de Barcelona, escrit en llatí, i que recull 262 fórmules magistrals; 
la forma farmaceutica de més utilització Son els ungüents per ús extern 
i els gargarismes per ús inlern. 

Esta dividit en dues parts, remeis inlerns remeis externs, entre els 
que hi ha un apartat de remeis contra les malalties veneri as. 

l'apartat de maJalties veneries, concretament la gonorrea la sífilis, 
recull en total 32 medicaments. Contra la gonorrea hi ha lissanes, emulsions 
¡ píndoles mecurials. Contra la sífilis hi ha xarops, ungüents, tissanes, 
gargarismes, detergenlS i candeles. 

El I!ibre de Reinvoldi Spielman, és el tercer d'aquesl grup, 
"1 nsti tutiones Chemicas ••• Praelectionibus Academicis Adcommodatae", 
del 1766, escrit en liad antic. Es un recuJI d'experiments de Outmica. 

Spielman és un antic químic, que fuig de tot miste"'; i busca la 
en tots els seus experiments. 

Així ho diu en aquesta cita: 

"En aquest llibre he volgut, abans de tal, parlar>-vos de 
Perque de la qUlmlca no pot prescindir-ne ni el metge ni cap 
de la Natura, que vol obten ir i perfeccionar la seva felicita!. 

la Ouimica. 
home amant 

En aquesta obra uso el métode sinletic, perque és el més 
ensenyar els rudiments de les Arts als principiants com sap tothom. 

apte per 
Vosallres 

useu d'aquests princlpls talmen! com si fossin inventors de noves veritats 
procedint analíticament. 

Creieu-me no hi ha res que impedeixi el progrés del nostre Art, com 
intenlar enmascarar amb fal.lacies les seves llacunes. Us exhorto a que, 
qua n I'art falla, us esforceu a omplenar els buits, consultan! la Natura 
¡ descobrint-ne aquel les coses que ella ens manifesta. No deduiu massa precipita
dament els corolaris deis experiments; no asumiu allo que ens sembla cert, 
sino les coses que veiem amb claretat. 

Aplanem el camf reg; que a través de les coses creades condueíx.,al conei
xement del Creador. Posem de manifest tal allo que el tresor de la Natura posa 
a'l nostre ús. Fent aixo,· ella mateixa ens recompensara uberr;mament ens 
PO'ss;bilitara que poguem obtenir una utititat i una vida tranquila per nosa!tres 
i pels altres ciutadans". (4,{9-105)f.) 
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També diu que els experiments no s'han de ereure, sinó Que s'han 
de p"ov;!r, dones el male;" experiment poI donar resultats diversos si el 
fan dues persones diferenls ¡ I'explicació d'ell és que no hi ha dues substancies 
iguals. 

Per demoStrar-ho eseriu un exemple sobre la sango 

" ••• e15 C:05505 Són sempre diferents i no és p05sible trobar substancies perfeclamel 
iguals o semblants. 

La sang de 
la 5an9 de Titus 
malalt, en canvi 

Casius és diferent a la de Tilu5, de tal mBnera 
corregues pels vasos de Casius, aquest es posaria 
1015 dos estan san s amb la seva própia 5ang". 

(4,{l-lO)f, ) 

greument 

El Ilibre es divideix en quatre par!s, Par! 
11 o "Raliocinium Chemicum", Par! 111 o "Instrumenta" 
on es reculJen una serie d'experimenls. 

o "Prolegomena" Part 
finalment Part IV 

Cal deSlacar que en la primera parl s'ha trobat 
quasi jeroglifics que alguns pertanyen a elements Químics 
o preparacions. 

una Ilista de símbols 
i d'altres a processos 

0' Argent Argenl viu (Mercuri) Coure Ferro Eslany 

Sulfur Acit Acetic Alumina 'Nitrogen 

Aigua Sal Amónica Foo Aire Terra 

Deslil.laciÓ "Spiritus" Sublimació Hora 

Precipitació Volati! Sorra Orina 

El Ilibre de Spielman presenta també una tabula d'afinitats entre els 
compostos i cada compost o element té un símbol. Aixo podria ésser el comen<;a
ment de la simbologia química. 

I finalment el Ilibre més anlic que s'ha trobat, que data del 1701, 
escrit en Ilatí medieval, per Hadriany Mynsich, titulat: "Thesauri el Armamentari 

Medico-Chimici Appendix".Aquest Ilibre no s'ha Irobat en cap de les 
bibl iogrMies consultades, que recullen l' existEmciC! coneixement de totes 
les obres, quedant aixi registrades. Aix, doncs podria considerar-se com 
un Ilibre lolalment desconegut. 

Dit Apendix, comen<;a amb una carta firmada pel príncep de Saxonia 
i Westfillia on diu: 

"En Iloan<;a de l' obra i del autor" 
"Em pregunto, tan mateix que esperes per a mostrar les grans medicacions 
¡ ensenyitr les diferents sagrades interioritats? Confeso ingenuament que totes 
les teves medicines respiren en mi els teus dOls d'iltel.ligencia. 

Doncs has procura! emetre importants manifestacions d' lngeni amb gran 
esfor<; per par! teva, divina ocupació en aquest lemps. 

En aQues! Ilibre dones a coneixer la forma d'atacar les malalties mortals. 
Sovint en efecte intentes burlar les rigides parques: d'aci que la Cloto 

i la Lachesis recordaran el leu amor". (3¡{I)f.) 
L'última frase de la carta és tolalment ironica, trac!ant-se de Que 

la Cloto i la Lachesis representen la mort. 
El Ilibre és pie d'aquests personatges mitologics. 
Seguidament de la carta del Príncep de Saxonia i WesLalia hi ha J'encomis

matica, serie d'escrits dedicats a lloan<;a dels seus trionfs sobre les ma!alties, 
amb els nous farmacs descrits, o tan 5015 la felicltació, per la important 
aporlació de nous conceptes en el món medic. 

El llibre esta dividit en 36 seccions cadascuna d'e!les recu)1 diferent'" 
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remeis. la forma farmaceutica més utilitzada són els enemes, n'hi ha 66 
de diferents i la menys utilitzada són els elixirs. 

Cuasi tots els principis actius són d'origen vegetal. Hi ha molls medicamen~ 
per a guarir diferents malalties, sobretot mentals, com són la melancol la, 
trislesa, manies, frenesr ••. i d'altres. 

Seria mol! interessant transcriure la maxima par! de fórmu!es magistrals 
que hi ha en aques! apendix, pero Iraclanl-se de que tan sois es fa una 
comunicació per donar a coneixer els ¡libres de l'Antiga Farmacia, deixarem 
aques! proposi! per un trebal! més ampli. De totes maneres t.s transcriu una 
de les fórmules de la secció ¡ I d'aquest apendix on s'observa la importancia 
de la mitologia en la medicina antiga. 

MAGISTERIUM (Magisteri de Júpiter) 

Cendra d'eslany pur, preparada al foc fon destil.lada amb vinagre forl, 
s'extrau la sal, segons I 'arto 

Després s'ofega amb fum d'esprit de vidriol rectificat i s'instil.la aquest 
úl tim sobre l 'extracció anterior, degudament fi I trada. 

Així tO! segui! es tormara blanc com la Ilet precipitara unes pOlvores 
blanques al fons del vas. 

Edulcorar el destil.lat tantes vegades com calgui per tal de treure-li 
101 el mal gusto 

Finalmenl asse<:ar les pólvores i guardar-les pel seu ús. 

Virtuls, Usos Dosi: Produeix efecles admirables en I'aberració ulerina i 
d'allres srmplomes histerics. Aconseguil I'úler (introduit el medicamenl dins 
I'úter) des d'ell condensa els vapors sobre les parts superiors hi roman 
impedint I'aparieió deIs gravíssims símpt<:>mes acostumats. 
Dosi: g.iiij + vj en vehicles apropiats (3,25) 

A fina!s del s. XIX durant tot. el s.XX és quan hi ha més quantitat 
de Ilibres d'analisis ctíniques, molts d'ells francesos com: 

"' Barra! 
i i 

Des d'un punt de vista medie tractant-se del Congrés d'Historia de 
la Medicina Catalana, poI ésser interessant coneixer tots els llibres medics 
que s'han trobat en aquesta Antiga Farmacia Catalana. Així doncs s'ha 
fel una classíficació agrupació deis ¡libres, segons tes diferenls lema tiques 
mediques. 

Tematiques 

Analísis Clíniques: AGASSE-LAFONT ,E. 'Les applieations practiques du Laboratoire 
a la clinique" 4& eOltion. Vigot Freres. París 1929. 

Bacteriología: OELATER, G el GRANDCLAUDE, Ch. "Nouveau Précis de Bactériologie" 
Gaulhier-Villars el Cie. Paris 1928. 

~T'd~'c:~;;C~~~'"ii;¡';;:R,"HERNANDEZ DE GREGORIO, Manuel. "Diccionario 
~ y Materia Médica" 2~ Edición. 3 vol. Imprenta 

Real. Madrid 1803. 

F armacoterapia: 
(traducido de la 

?ENZOLD, 
5~ edición 

Francisco. "Manual 
alemana) Salvat y Cia. 

de Farmacoterápia 
Barcelona 1900. 

Clínica". 
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Hidrofobia: CAPDEV1LA, Josep Antonio, "Manual para el modo de tratar las 
heridas hechas por mordeduras de animales rabiosos", Francisco Suda ¡ Bugsrda, 
Impresor Real. Barcelona 1787.// "Elementos de terapia y Diagnostico Biológico" 
Instituto Uorente. Microbiológico de Sueroterapia y Antirrábico. Madrid 1928 
// MEG1AS. Doctores Directores. "Instituto Llorenle. Microbiológico de Sueroterapia 
y Antirrábico" Madrid 1927. 

ARDIETA,H. "Química Biológica aplicada a la Higiene y a la Patologfa 
2 vo!. Manuel Soler. Barcelona 1898. 

Medicina: MYNSICH, Hadriani A. "Thesauri el Armamentari¡ ••• Medico-Chimici 
Appendix". Sumptibus Societatis. Genevae {170l)./1 HERNANDEZ DE GREGORIO, 
Manuel. "Diccionario Elemental de Farmacia, Botánica y Materia Médica" 21 
edición. 3 vol. Imprenta Real. Madrid 1803 // JAMMESj Ludovic. "Novísimo 
Manual del Estudiante de Farmacia •.• Memorandum de Materia Médica y farmacéu
tica para la licenciatura y el Doctorado en Medicina )1 Farmacia" 2 f edición, 
1896.// JUANICH, Francisco "Tratado Elementa! de Materia Médica Externa". 
Joaquim Verdaguer, Barcelona 1836.//"Manual de Materia Médica ••• ó sucinta 
descripción de los medicamentos". 2 vol. 2~ edición (traducida del Francés). 
D.R.M. Indar. Barcelona 1835.// ORFILA "Tratado Completo de Toxicologia". 
4! edición Sánchez. Madrid 1845.// PEREZ M. Minguez, Mariano. "Formulario 
Enciclopédico de Medicina, Farmacia )1 Veterinaria ••• Formulario de los medica
mentos modernos dados a conocer". Jaime Seix. Barcelona 1894.// ESKUCHEN, 
Karl. "La Punción Lumbar •.• " Calpe Madrid 1921. 

Medicina legal: FERRER GARCES, Ramón. "Tratado de Medicina Legal ó Exposición 
de las Cuestiones Jurfdico-Médicas que se suscitan en los tribunales' de 
Justicia:' 2! Edición. Tomás GOrctlS. Barcelona 1867.// DOURIS, Roger. "Guide 
pratique por l'Analyse du Sang ... aux points de vue: Biologique, Chimique, 
Toxicologique el Médico-Légal". Vigot Freres. Paris 1925. 

Microbiologia ciínica: BEZANCON, Fernand "Elementos de Microbiologia Clínica". 
Alberto Val des (traducida de la 2! edición francesa) Saturnino Calleja Fernández. 
Madrid (1911).// BEZANCON, Fernand. "Précis de Microbiologia Clinique" 31 
edición. Masson et Cie. Parfs 1920.// CALMETTE, A. et NEGRE, L. et BOQUET. 
"Manuel Technique de Microbiologie et Sérologie" 2l Edición. Masson et Cie. 
París 1926.//"Elementos de Terapia y Diagnostico Biológico. Sueroterápia, 
Vacunoterápia, Inmunodiagnóstico, Opoterápia. "Instituto Llorente, Madrid 
1928.// Instituto Llorenle. Microbiológico de Sueroterápia y antirrábico .Madrid 
1927. 

Microscopia: REICHERT. "Microscopes el AppareiJs Auxiliaires" Viennae.// 
ZEISS, Carl. "Microscopes et Appareils Auxi¡iaires" 32 eme edición. Jena. 
1902.// ZEISS, Carl "Appareils por la Micropholographie" 5! Edicion B. Vopelius. 
Jena 1903.// ZEISS, Carl. "Microscopes el Appare¡Js Auxiliaires" 33eme edición, 
Jena 1906. 

Orina: BARRAL,E. "Précis d'Analyse Biologique Palhologique el 
Urine .•. ". Paris 1909.// GALLO, Carmine. "Prontuario de Análisis 
y Semiologia Urinaria para el médico práctico". Wassermann, S.A. 
1936.// YVON,P "Manual Clínico de Análisis de Orinas". Madrid 1905. 

Parasilologia: 
Manuel Soler. 

NEVE U-LEMA IRE, 
Barcelona 1902. 

Mauricio. "Animales Parásitos de' 

Cllnlque, 
de Orina 
Barcelona 

Hombre". 

Patologia Humana: ARDIETA,H. "Química Biológica aplicada a la Higiene y 
a la Patologia Humana" 2 vol. Manuel Soler. Barcelona 1898.// ROUSSY, Gustave. 
BERTRANO, Ivan. "Travaux Practiques d'Anatomie Pathologique". 3! Edición. 
Masson et Cle. Paris 1924. 
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Serologia: CALMETTE,A el NEGRE, L. el BOQUET. "Manuel Tecrrique de Microbio
logie" 2 f edició. Masson el Cje. Paris 1926.// DOURIS. Roger. "Guide Practique 
por J'Analyse du 5ang". Vigo! Freres. Paris 1925.// Manuales Ibys. "Reacciones 
Serológicas. Aglutinación" 1~ edición 2 vol. Gráficas reunidas. Madrid./! 
RODILLON; Georges. "La Réaction de Wassermann" 2~ edición. Paris. 1925, 

Sueroterapia: Instituto Llorente. "Sueroterapia, Vacunoterapia. Inmunodiagnóstico. 
Opoterapia". Madrid 1928./llnstitulo LloreMe. Madrid 1927.// RODllLON, Georges. 
"La Réaction de Wassermann". Paris ¡Q26. 

Toxicologia: ORFllA. "Tratado Completo de Toxic::ologfa" 4f edición Sánchez. 
Madrid 1845.// DOURI5; Roger. "Guide Practique por l'Analyse de sang ••• 
aux points de vue: Siologique, Chimique, Toxicologique et Médico-Legal". 
Vigo! Freres. Paris 1925. 

NOTES B1BL10GRAFIQUES 

1.- CAPDEVILA, Josep Antonio (Manual para el modo de tratar las heridas 
hechas por mordeduras de animales rabiosos) Francisco Suria i Bugarda, 
Barcelona, (MDCCLXXXV 11). 

2.- (Formulario para la Botica de la Seneficiencia Provincial de Gerona) 
Imprenta Tomás Carreras, Gerona (1900). 

3.- MYNSICHT, Hadriani A. (Thesauri et Armamentarii Medico-Chimici Appendix. 
Philosophico-poetico, videlice,t... Testamentum Hadrianeum quo suem 
Avreo PhilosoPhorum Lapide ententiam, ade6que ultimes voluntatis sua 
dispositionem, Sapientla el doctrinae fillis revelal author). Genevae 
(1701) • 

4.- REINVQLDI SPIELMAN, Jac (Insti'tuliones Chemiae ••• Praelectionibus Academicis 
Adcommodalae). Apud. Johannem Godofredum Sauerum. Argentorati (MDCCLXVI) 

ObservacionS: Cada cita va acompanyada d'una nota bibliografica, on hi 
ha dos números, el primer correspon al llibre del que s'ha fet la cita i 
el segon correspon al ¡Ioc del 1tibre on s'ha trobat el que s'ha citat. Aques! 
segon número té varies moda\itats: 

Si són fulls sen se numerar, el número que li correspondria anira dins 
un parentesi i seguít de la lIetra f. 

Si la cita ocupa diversos fulls seguils, s'indiquen els números deis fulls 
extrems, separals per un guió. 

En cas de no haver numeraClo en el full pero si en les fórmules, s'indica 
el número de la mateixa dins un parentesi, sense seguir- ni la ¡letra f. 




