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UN PROFA DAVANT LA FARMACIA Josep Vallverdu

D'estudiant, se'm va encavallar travessera la quimica organica.No en

vaig arribar a saber mai,just per aprovar, si hi havia sort,el curs. Ern

semblava tota el mateix,m'eren igual els esters que els alcohols,etc.
��

Tot plegat,pera,no va aclaparar-me,perquern0 era aquella materia l'unica

on coixejava , _ ben mirat tenia prou maniobra amb d' al t res ass Ignatures .

Pera despres,fent amistat amb apotecaris 0 seguint el curs vital de

cende ixeb l es que hav ien triat la faculnat de Parmac Lavcopsave .en frag

ments de conversa, les mil i una _:yirtuts ---- de la quimica organ ica corn

Cl integranrde compostos, cad_enes
I

i,en definitiva/bases de farmaco-

/

pea. I la relacio de les preparqcions,particularment les gloriosa-

ment antigues,amb el man natural,l�s plantes sobretot:una fascinant ba-

rreja de ciencia i miracle.

Corn que per edat vorejo alla q�e en diuen la venerabilitat,he pogut

coneixer les velles farmacies, no vull dir els establiments en alla
\,

que tenen d' ambient i decorac io .: � �c..a.!f'a. ens queden al pais una bo-

na colla d'antigues fa�acies que han tingut la sort de restar decorades

tal corn ho estaven al segle XIX 0 abans i tot, sense ara parlar dels

exempl{s singulars corn el de Llivia.

El que vull dir es que he conegut la farmacia de formula magistral,

en que s'obraven ,a ma,el� remeis. El poble llis i llas s'estimava mes

dir rerne i 'que no pas medec ina , Medec ina ser ia .en tot cas fa c ien
...,cia que

estudiaven per ser met ges ipero 11 apot jecar i preparava reme is . Era e l

remei el que posava bo 0 millorava sensiblement el malalt. L'apotecari

semb l ava ben be tot un al t requan sort ia de darrere aquella mampara de

vidre amb l'ampolleta ,fresca encara l'etiqtleta escrita a rna. Allargava

l'ampolla 0 el, ��b amb gest de solemne confian�a i deia : recordeu:
.

I

tres cullerades soperes, eh ?

Remei . El llati es a la base d'aquest nom,que trobem en l'arrel med ,

de , l' II
,

que � medicus i ,amb una partIcula re anteposada, remedIum.

,



Les rebotiges eren plenes de paperines amb herbes, de vegades contin-

d
"

gu es en calaixons,com a ca l'herbolari,Salvies i mes salvies,arrels de

I

panical i de malvi, t ir/l'U i menta
g�ncianSl,valeria�

, flor de saue ,r-un milio mes de

productes vegetals. Tambe essencies i olis.i farines.

I es que -i d'aixo no fa pas tants d'anys,pero la velocitat dels temps

ens ho situa en un prestatge empolsegat i boiros - ,en aquelles farma-

cies la mare em feia anar a comprar be11adona,xarops, i poca cosa meso

Cert que la farmacia s'assemblava,doncs,a una botiga de remeis,i cert

tambe que no s'havia distanciat de l'herbolari 0 del remeier ambulant,
quant a la varietat de procediments : la industria faria irrupcio mes

tard I i sembrar ia el mon de 11 istes del que se 'n va comencar a dir "es

pedfics". - Arribava I' espec Ial i t zac io , i Iss recept es ja no constaven

d'una llista de components naturals que calia macerar,moldre,emmorterar

o dissoldre, sino d'un sol nom.L cada vegada augmentaven mes les pasti-
"-

lIes enfront dels liquids. Anavem cap a un mon fet de losenges solides,

passant,pero,abans,pels pellet7 gragees i capsules. He vist ompienarl
amb un minuscul llaurador,capsules destinades a esser empassades sen

ceres en una operacio quealsmenuts enS terroritzava.

Pero la perla malevola de la farmacia d'aleshores era 0 be l'aigua
-

-tremoleu,criatures ... demoniacde carabanya 0 l'oli de rid.
�....

..- �

'Ci
.��-...... !

Les families tenie� la ceba de pensar que els menuts,si no ens purga-

vern sovint,criariem humors dolents al cos. I apa,la purga,que era prou

pudent.Haig de dir que personalment no vaig dramatitzar mai l'episodi:

pensava,em sembla que encertadament,que si m'ho empassava de pressa,el
literalment mal trago hauria acabat en un tres i no res,un cluc d'ull.

L'altre oli era. per obrir la gana i era el de fetge de bacalla,

no pas gustos,tampoc. Mes endavant se'n va comercialitzar afub el nom

d 'halibut .aquest pe ix que tant d' enrenou va causar.



Abandonava la farmac ia "ca 1 'apotecari�deia la meva tia-avia)
perque en aquell temps les botigues eren �)la casa del,comerciant 0

artesa en questio�Ca l'espardenyer, ca l'adroguer, cal fuster, cal baster"

Abandonava doncs la farmac ia mir':Jn.t nomes de reul l els afrosos gerros

dins l'aigua dels quals es movien,lentarnent,molt lentarnent 0 reposaven

en espera de ser tretes per transportar-les a qualsevol 5uperficie cuta-

nia,les sangoneres. A l'altre aparador encara ens feia mes cosa de mi

rar : hi havia ortopedia ,faixes, mitges compressores.i braguers, tot

plegat coses que s'ocultaven. Estavem educats a no fer preguntes 50-

bre res que correspongues a l'area anatomica 0 funcional de cintura en

avall.

Un xic mes enlla d'aquella farmacia,en un timid eixarnplarnent dels

carrers,que des de 'Edat Mitjana rebia el nom de pla�a,els dies de

mercat hi havia l'home que venia unguent, i aquest ungUent servia per a

reumes, lumbagos, per -activar la circulacio de la sang i ,aplicat al ven-

tre,per al mal d'ldem. Sembla que en aquest cas els ingredients tenien

mes a veure arnb els animals que no arnb les plantes :l'home assegurava que

era "oli de serp ",i ja se sap l'efecte que en la credulitat popular fa

tota cosa exotica i misteriosa. Sabem que tot animal verinos ,en la mito ..

logia remeiera popular,es tarnbe curatiu .. La saviesa grega atribula al

fatrnakeus ,doble significat:el que prepara remeis �� el bruixot enverinador,
Sgmbla confirmar-se,doncs,aquesta liondat-perillosit� . No vaig veure mai

la serp de la qual el venedor extreia l'oli,pero,en canvi,i per reclarn,

aquell horne exposava darnunt una fusta un enorme llangardaix,evidentn'1...ent

no pas un ocelatus ni un viridens, sino algun especimen de M,adagascar
si n'hi ha,o de les Filipines. La irnrnobilitat del sauri era total,i aixo

ens oblig8v� als vailets a quedar-nos fascinats davant aquella bestiassa,
)

esperant que mogues els parpres 0 alguna part del cos,pero nomes molt

de tant en tanr se li bell:UJ.gava un xic el replec de sota la galta.Ha-

viem arribat tard a classe mes d'un dia ...



No es estrany que ,paral.lelament a la tasca de la farmacia, des del

segle XIX arrosseguess im la recurrenc ia al reme ier popular. Les pl ant.es ,

pero sobretot els animals, tenien vlrtuts curatives ,des ,de l'edat mitja-

na. Com mes exotic l'animal/mes miraculos., I fins i tot quan ja tothom

emprava la tintura de iode, la gent mes illetrada en deia tintura de lloro.

Molt mes enrere , al segl e, XVII, a Perp i'a o/a, e l frare Miquel Agust i cde

l'Orde del Temple,publicava el LLIBRE DELS SECRETS D�AGRICULTURA,on des-

tina un saboros capitol ales Berbes medicinals,base de tant d'espai de

ila farmacopea al llarg dels segles. El bon frare,come��a per

cont Inua pel, Donze l l , l.a salv,i1a, menta , ruda , alfilibrega,.
.

me lsera, or-

,

tigue�,cardo sancto,malva,celidonia,vale17l/ana, matre silva, .orenga.h isop

(i una mun io m�s;com e1 tabaco (sic)/de que. diu que es herba divi,na,dita
.t.ambe nicosiana,planta florida i estrangera, de la qual sabia que havia

guarit de ganivet i el mal de porcellana,o tumor

"'�. ;
"

escrofulos, les ulceres de rnameHes que esdevenen cranes.:.

,. En totes aquelles f'ormul es , generalmen[ d' apl icac io t.op ica , perc

be destinades a Ingest io 1 quedava �na mica de .l es �ntigu,es creences en

els miraculosos efectes del mon. natural ,que avui hem perdut a traves de I'

especialitzacio quimica i els elaborats sintetics,que en definitiva'es ba-

sen tants de cops .en e l ement s naturals '. Al segle XVII .com fins al XIX,la

humanitat estava sotmesa a l'assot 'de les pestes, que anaven des de la bu-
, '�.

bons.ca amb Les seves varietats pnewlY!O ni<cles, fins al
,

cions d'herbes eren practicament �ls� remei5 coneguts,o elscalmants, per

ser,mes exactes. Mancats de mesures higie1tiques preventives,amb aigiles
-�,

'

'imprecisament beVeS1;.ibles,i menges anjmals no sempre en bon'estat

de conservacio,aquella gent recorrien a res herbes e;n la creen�a que els

glJaririen 0 preservarien d�l flagell empest6's.' Fra Miquel Agusti diu de
( . ,

l'abrotano ( la llevor ) que "prenent-ne 10 pes d'un escut,picat'amb 9.1guna

les .sues amb vi blanc ,ajustant-hi una hou vlt!.a, un poe de B�'loar:..'
posat,colat i begut,es una singular bevenda contra la pesta i

tota manera de veri i ponconya" .Del romani diu que en temps de pesta cal

peDfumar-ne la casa ...

•



Val a dir que l'apotecari,a les viles i ciutats,era persona de respecte,

amb una si&�ulRritat que avui esta perdent : que se'l considerava mes

un hOJ;W� de c ienc ia que no un dipositari de reme i s T e l taul e l l tenia menys

��/
relleu que no aVUl :fra aquella tauleta darrere el taulell/el lloc on el

remeier pesava els productes,o consultava el llibre dels miracles. Si comen-

�avem a parlar de les rebotigues,no acabariem mai . Sabeu la relacio que les

rebotigues van\enir no nomes amb la literatura 0 la politica, sino amb les

revolucions liberals. El teatre va reflectir for�a be el pes de l'apotecari

en la vida social de les poblacion;. �'mes ames, aquell apotecari era el

confessor de molts vilatans i el vetllador de moltes families. Encara avui

el farmac�utic coneix moltes confessions que Ii fan els vilatans : a la

consabuda maxima que advocats i sacerdots son els oficis que mes s'endinsen

en l' anima i les apteses 0 malapteses dels humans, jo hi afegiria l' apote

cari, juntament amb e l metge , si es que aquest fa de metge de cap x alera.

�.f..__), .

Les confessions ue les persones,ho�s i dones,han fet davant 1 'apotecari ,

son infi'YLits fragments de novel.les : desavinences conjugals,mals tractes,

sospites, sofriments,goigs,turpituds,alegries,tOt pastat amb la magmatica

consistencia del cos huma,fragil i fort alhora.

Que es persona de ciencia ho demostra amb l'aplom que llegeix aquelles

formules 0 noms d'especific que el metge ha escrit damunt el paper de la

recepta,tant si aque�ta es de cobrament imm�ediat com de les de cobrament

diferit,de vegades ,com sabeu,molt i molt diferit. Ni els qui hem estudiat

pal eoge-af ia i ens h e.m cremat les celles damunt documnent s antics al vene-

rable Arxiu de la Corona d'Arago/no seriem capa�os de desxifrar algunes de

les frases que el gal.le escriu. Consti que he conegut alguns metges amb

lletra legible,pero no se si eren tinguts per eficients entre la ciutadania.

Un bon metge ha de tenir lletra il.legible per ser ben considerat. ,1 aques-

ta condicio es a favor,naturalment,de l'apotecari,perque es l'unic que des-

xifra aquell jeroglific.



La carta era il.legible, i el pobre home del pob l e , que no sabia de lletra

i h\avia reb uL' aque l l escrit, intrigat i des i.t jos de saber que de iavno

sabia a qui recorrer. La parella de civils,a qui va trobar pel carrer,li

van assegurat que nomes l'aportecari entendria que hi deia,perque "para

letras raras .e l II. I sLel farmaceut i.c va,Uegir .tlTt, el text amb un sol

" .

. fI'I "

cop d'ull,va despenjar un f lasco i va dir .una cullerada a cada apat.Bs

un veIl acudit,pero representatiu. Abans,perque els remeis eren limitats,
i avu L perque tots els farmaceut ics tenen el formulari alfabetitzat al

cap ,desxifren allo. qu�. els profans no podem ." I es que son mes llestos .

•
Son incomptables els farmaceutics que han estat escriptors -alguns fins han dei

xat la professio cient1fica - col.l�cionistes, exploradors, pi�ors ... La Farma

cia dona un coneixement de la vida, de �. la Biosfera,mes exactamenC dit, que

I

I

I

,

predtSposa a la creacio i a la multiplicitat d'activitats.Pero us recoman la

biografia d'un d�ector-productor de cinema deH primers temps d'aquesta art,

un angles, James Williamson,que el 1899 ja va realLtzar documeyttals amb inno-
,

I vacions tecniques impensables per l'epoca, despres de la qual cosa va continuar

inrlOvant ja en el terreny de la f icc io 0 de la "realLtat reconstrulda" .

•
(

He parlat abans del metge. Insubstitulble alter ego .de l'apotecari,qua-

si (;051 germa. El metge receptava sangrar,i·el de la farmacia tenia la san-

gone I l a ": el met ge demanava catapl asmes i les herbes per fer- los eren a

1 f
,. R' esperit d 1 f i ,

a armaCla. eceptava
�.

e a 19ueta -

-dita aix1 per la forma de .

l'ampolleta.� i l'apotecari en tenia .

...,,___
�

L'aparicio de llelement femen1 al despatx de la farmacia tant com a.la

facultat jo no sabria-datar-lo,pero 51 que puc assegurar que als meus anys

de facul� de Lletres les noies van ingressar massivament a fer farmacia.

A partir de l s anys cinquantes ja v�Leu alguns modelets de bata blanca for

ca elegants ,vestits per Les farmaceuti ques ,que van di�-se a ixo i farmaceu

t i.ques i no apotecar ies ,potser pel perill que una gran part dels catalano-

fes malsonant la paraula,totaparlants, debilitant 1� 'l\J'Ult)-=,'

vegada la gent mai no va dir apatecari,sino potecari,o putacari.Avui dia

les farmaceuriques son omnipresents.



Una h lst.or Ia dels anuncis cat.alans ;o la s imp Ie "consu'l t.a de la publici

tat al llarg dels darrers setanta 0 vuitan�ta anysjens indica el progres

siu ave'l'\.}. de l'espc�:cific,i la seva comercialitiOcio,al mateix temps que

assenyala'
.

una extensio del domini comercial amb la introduccio d'elements

que no son prop i ament" remeis,sino que pertanyen a l'.area de l'alimentacio,

la higiene exterior 0 la crtJ"smetica,o a I' ambit dels admtndcl-es de supor t.

com sien apare l l s lleg.idors 0 de massatge .

I
I

,
.Comencem amb el refredat, aquesta malaltia 0 estat morbId que la medecina

no ha aconseguit de guarir si no es amb roba,infusions i suc de llen�ols.

Pero la farmacia ha insistit a fer publicitat de molts i molt:s productes
�-e

assegurant que guarien els refredats.Que �ien, senyor. Des dels pe-

llets del Dr,Mackenzie de 1915 -en els primers temps de l'expansio dels

especifics el nom del doctor havia de ser nordamer ica -fins a les pastilles
-

( 1 pta.!) del Dr .Andreu , � a partir d' aqui el Formitrol (una de les pli:imeres

que feia constar fonhaldehid,i que en els anys 40 ja fela figurar la casa

matriu,Wander ; dels anys treata tambe son el Vegetalin ( contra la grip)

i l'41ifimol ,antiseptic pulmonar),al qual seguiran en anuncis constants

Aspirina,Cafiaspirina,Richelet, i Instant ina. Ja en la postjuerra el jarabe

Yer ( 16,20 pts) .Po(ser el public es va convencer que de guarir cap· d'aquests

productes no gu�ria,. encara que milloraven l'estat irritatiu' ... Per aixo
,

a partir dels anys seixantes trobem els anun6�s d'un element imprescindible

avui,i mes si a hom Ii raja el nas: el kleenex.

Un apartat mo�t concorregut ales revistes il.lustrades era el dels do

lors reumatics,cefalalgies,etc. En els temps de la Primera Guerra euro-

pea trobem els emplastros del dr.Allcqck_(BEUU) i un p�c mes tard les pil

dores Jacquecurina i Newralgina Gol�bart, l'Elixir dels Cartoixos. Pero

aviat brillaria en aquest firmament el Cerebrino Mandri (�mareo,do-
lores reumaticos y nerviosos.�.) En el cas que el dolor fos a causa de



luxacions apareix en els anys 30 el llapis ,-ermosan ,que va circular acom

panyat �na extensa auca dibuixada per Castanys amb tercin�s com aquesta:

bronquitis i cong8stion�/desapareL�en ven�udel'/en dues apl iL_i_cacions . I si

el dolor provenia d'un: ferida oberta, allir�tava l'aigua oxigenada Foret)
eterna a�ompanya�de les nostres esquerdes infantils.

. �.
En la nostra infantesa,les ma� temien sempre que no tlngu�sslm una

raconada. El tema digestiu,de la criatura ben nodrida,de la criatura

anem ica 0 desmenj ada, de la quz, tenia cu c.s etc/ era constant. Ens purgaven

o laxaven 0 enemaven sovint. I els anuncis de refor�ants i depuratius es

desplegaven generosament. El 1915 trobem la Fosfo Glico Kola Domenech,

""

els Hipofosfitos Climent,el Vitogeno i la crema Kel,tots reconstLtuents.

La crema Kel feia constar que estava fo�da per oli de fetge de bacalla,
carn, rovell d' .ou .nou de Kola mes h ipofosj.i t i licor amoniacal ! En e l s anys

trenta apareix la Soluci6 Cases, recJlcificant,l'Dvomaltin� la farina lactea

da Nestle/i el Fosforo Ferrero .Si hi havia pbblemes digestius l'Enzym�jnaJ
compost de ferments era el mirac l'e. En e l cas de cues el doctor Sastre Mar-

I I
ques - era l' expert .amb e l seu sucre. Pen) el pare Miquel Agusti,el del segle

XVII,donava com a remei les infusions d'abr6tano. Sastre i Marques

I
h

. la Torta Dublicitat ...

d 1aVla comen�at amo mOlta empenta a prlnclpls e seg e, pero la casa estava

fundada des de 1855,aviat fara 150 anys : anunciava un Conservador de la Boca,

I xarop que impedia molta malura,des del sarro a la periostitis alveolar (sic!) ,

I
una Essencia Febrifuga ( prodigi6s especific) ,un Elixir ntidiabetic (?), i el

celeberrim sucre contra els cucs que el 1917 encara batejava molt cultame�,de
Sucre vermifeg,i mes prod ucr.es -t:_de tota Lle.i .

. l a Denticina, -per a la canal la-

I

I
i les pastilles per a la tos,el vi d'ostres ,tonificant, i fins una tintura per

al cabell .Tanta varietat nomes la superen Schering,Bayer,Sandoz i aLtres ge-

gants de la moderna industria.



el fetge
o el tract digestiu : llavors) les Sals Eno . Si hi havia restrenyinent

anavem des de les antigues pit dores Brandeth: ales perles purgants del

doctor Calbeto 0 la Piperazine Midy,mes aptss per a fetge i ronyons. L'aigua

Rubinat Llorach tambe semblava una bona neteja. Fora de la farmaci�pero
molt lligada a l'alimentacio,trobem tota la gamma de Gallina Blanca i,en el

....
po];' oposat,les pr ime re;s f'ormul es per aprimar-se � el Sabelin,anunciat amb
,.__ ��- -_ �-- � """'-.

- ��--� -���---'--

I

I Durant les decades dels 20 i els 30 una de les preocupacions era la debi-

litat sexual. . ELl) anuncis de pindole.:S: meravelloses que guarien la impo-

I tencia era torrencial i variat,i feia fins i tot nausea llegir-lo. De vega-

des no es redactava l'anunci comen�ant per impotencia,sipo per debilitat

I nerviosa:llegint una mica mes ja veieu de que anava. Hi havia, de banda de

I la dona,l'anunci de formules que aixecaven els pits ( aqui totho� volia ai-

l ) 1
'

1 d
1\. . \' .

1 P
,

xecar a gu� cosa icom es pI ores CIrcaSIanas ,exotlsme a tre cop . ero

I

I

si aquestes debilitats ens les podem prendre amb humor,era molt mes drama

t£ca la situacio de �c\nutricio,i les anemies resultants,o la tuberculosi.El

gran documental de Bunuel sobre las Hurdes demostrava aquest� mancances.I 5�

situacions molt dificils de resoldrela guerra civil va causarI com,

l' Impacte de la rnalnutr i c i.o J tambe hi havia qui necessitava netejar-se

�--

una noia en bany�dor. Hi havia una progressiva extensio de la higiene bu-

cal .amb=e l regnJt de Listerine, de Milady i de Dentichlor ,precedides feia

,

vint anys ��r la pasta dentifricia Creme Pari�Lenne
"

la boca).

t.1

(higiene razonada de

La cura de la bona figura feia uiils els praJuctes de La Escocesa (esco

li�S�,Cifosis,lordosis),amb els seus corses i correctors. La pell i el ca

/
bell disposaven de productes segurs,segons els anunciants : el Petroleo

Gal,emprat des de comen�aments de segle,o un producte de nom clarissim,Ca-

bello) ens port en a l'Agua Sirio (per tenyir ) i,malQLuradament,a la post

guerra a lluitar contra la sarna amb El Sulfureto Caballero. 0';' eJt i,�-

sarnic�arti,de preu 3,95,0 6,30 pts. segons la mida del fiasco. Ni

cal dir que les locions contra el poll verd i els altres polls, les xin-



xes ,.com tambe els raticides ,foren la sequel-Fa de la guerra, tant COm" la

proliferacio de llits anti-tuberculosos als hospitals i als sanatoris.

En aquesta esfera poc podia fer-se en aquella epoca, en que,per contrast,

les ma]�lties digestives havien minvat for�a els anys de la guerra,degut

ales escasses farteres que van produir-se

En l'ordre del combat anti-infeccic5s, els any� quaranta apareixeria un

real mi racl e de la medec ina ,e l primer des de les vacunes,la penicilina,

que,de moment/va comercialitzar-se,lamentablement,al mercat negre: jo em
! .

vaig encarregar,bo i adolescent ,de buscar-ne per a un familiar que,per man-

ca de continuitat en l'aplicacio,no va poder superar el pronostic fatal.

En ben pocs anys ja fou preparada dins el pais i venuda normalment-

Al costat d'aquells sa'Lts endavant continuaven anunciant-se inefables

productes sensacionals que,oh prodigi,feien cre ixer el cabell,eliminaven

la calbesa. Existeixen encara avui,i s'anuncien impunement. I fins i tot

son adquirits en farmacies on tant el titular com el dependent llueixen

closques totalment pelades i refulgents ...

Si be els productes de referent capil.lar havien existit sempre,amb base

mes 0 menys cientifica,ara es refor�ava tot el que feia referencia a la cura

del cos. I al costat dels les "solucions" per a la caiguda del cabell,s'anun-

ciaven tonics refor�ants,com el Vac,de la casa Mas ,que poc mes tard anuncia-

ria el llapis Bac ( de so-bac-o ? ),desodorant.

En fi,entre credulitats,esperanc 5 i reals afliccions,podia ser que aca-

« »
bessim estirats ,a punt per a La Camelia,f&brica de coronas de flores ...

Tornant ats anuncis ,els anys seixantes,que van ser d'una acceptable ex

pansio economica general,les revistes de farmaciA es desdoblaren ,i al cos-

tat de les d' Invest igac io academica, van sorgir les al tres, les que estaven SU"_

portades estrictament per les grans empreses fabricants d'especifics. EI

grafisme,imposat des d'Italia,els Estat Units i no cal dir que des d'aqui

mateix,incidi molt i molt en un nivell artistic inesperat en el camp de ta

difusi6 farmacopeica.



Un molt estimat arnic,fotograf i cinematografista a mes de metge,es pro

posa de realitzar un film experimental entorn d 'un intrigant munt.atge de

fullets d'especifics:analgesics principalment,pero tarnbe coagulants,com-

postos calcificants (era dentista ),etc. Les imatges resultants,on es mes-

claven i superposaven espirals,dibuixos anatoqUcs,figures d'impacte,elements

concrets i elements abstractes,realistes sintetiGs 0 constructivistes,li van

perrnetre de crear una atmosfera angoixant i captivadora alhora.

Ens adonavem que l'expansio�e l'especific era monstruosa,pero al mateix

temps les empreses s'hi jugaven massa per provar de minvar qualitats i efi

cacies. Els productes hi guanyaven i es dibuixavba una linia divisuria entre

especifics de pes internacionalment reconeguts a nivell clinic i de consurn

popular,i productes mes secundaris i aleatoris .Havia,pero,desaparegut,aquella

antiga etiqueta moral del "serveix quasi per a tot".

Reconec la meva ignorancia,pero no vull que sembli que la meva confiant;a

� en la classe medica i farrnaceutica es tradueixi en un'elogi circurnstancial
-...._

de la Farrnacia.La vostra consciencia us perrnet de saber les limitacions de

cadascun,i els progressos de la professio en general; que,com totes les

que incideixen directarnent en el benestar del ciutada,t� una component de

responsabilitat dura i delicada.

P\algrat els avent;os i la cataracta del mercat,jo veig en el professio-

nal de la Farrnacia,encara aquell quasi taurnaturg,que te les claus d'un magic

arrnariet d'on extreu la via de la salut.

Llarga us la desitjo a tots.


