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La actividad del Farmaceutico mallorquin Jaime Torrens Calafat. 

Maria Del Carmen Francés Causapé 
Maria Lopez Gonzalez 

Apotheker Jaime Torrens Calafat (Mallorca 1852 - 1940) kunnen we 
kaderen tussen de liberale en progressieve apothekers van de 19" 
eeuw, die zijn stempel gedrukt heeft op vlak van gezondheid, sociale 
omgang, cultuur en commercieel beleid. Hij maakte niet enkel 
medicijnen in zijn apotheek en laboratorium in Soller, maar hij heeft 
ze ook verdeeld in Palma de Mallorca, verschillende plaatsen in 
Spanje, Cuba en Mexico. Hij maakte hiervoor tevens reclame via 
verschillende media. 
Zodoende was hij een van de pioniers van de Spaanse 
farmaceutische industrie, samen met zijn neef Martin Torrens Pastor, 
technisch directeur van het laboratorium Torrens. 
Hij gebruikte in zijn medicijnen traditionele producten als enzymen, 
citroenzuur, uranium en exotische producten als colanoot. ! -"~'":::·:..:::;,,'-"""'-
Laboratorium Torrens heeft verschillende geneesmiddelen op de 
markt gebracht, maar heeft drie specialteiten gecommercialiseerd 
voor de behandeling van digestieve stoornissen: Elixir chlorhydropepsico, een wormafdrijvende 
siroop en een wijn met uranium en pepsine. 

Een interessant boekje met vele afbeeldingen over een pionier in de farmaceutische industrie op 
de Balearen. 
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* * * * * * 
Los primeros Medicamentos antituberculosos ltalianos 
comercializados en Espana. 
1 primi farmaci ltaliani contro la tubercolosi venduti in Spagna. 

Maria del Carmen Francés Causapé 
Maria Lopez Gonzalez 

In het Spaans en in het Italiaans geven de auteurs een overzicht van de 
eerste twee buitenlandse specialiteiten die gecommercialiseerd 
werden in Spanje, voor de behandeling van tuberculose, "de witte 
pest''. 
Hier wordt Lorenza Zeno vernoemd, die waarschijnlijk de eerste 
vrouwelijke apotheker was die verantwoordelijk was voor de industriële 
bereiding van geneesmiddelen. 
In 1962 werden de twee Italiaanse specialiteiten die dateren van de 
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jaren 1921/1922 nietig verklaard omdat ze niet voldeden aan de eisen. 

Het dunne boekje in van telkens 12 bladzijden beschrijft beide geneesmiddelen uitvoerig. 
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Los Medicamentos Pagliano 
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* ****** 

De Casa Pagliano de Florancia die medicijnen produceerde wordt 
beschreven en de uitvoer van hun specialiteiten naar Spanje van de 
jaren 1920 tot 1970. In die tijd waren de originele geneesmiddelen 
niet beschermd omwille van een slechte administratie van de 
farmaceutische registers. 
Dank zij publicitaire campagnes in de Spaanse pers kenden de 
specialiteiten van Pagliano een 
grote verspreiding, alhoewel in strijd met de wettelijke bepalingen. 

Aan de hand van een bespreking van de verschillende specialiteiten, 
verlucht met vele foto's en prenten, geeft dit boekje een klare kijk op 
de realisaties van Casa Pagliano in Spanje. • 
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