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El meu company Dr. SANMARTÍNCASAMADA,
parlara del Dr. JESÚS
ISAMAT
en el seu aspecte de professor de Farmacia i Academic de la mateixa branca. Jo vull dedicar el beu breu parlament a glossar un aspeote
m d t impmtant de la vida del Dr. ISAMAT,
com b u la seva relació amb la
prokessdó medica a traves de les funcions de farma~cAuticd'hospital que
exencí amb dedicació i competencia durant tants anys.
Vaig ~con&ixer
el Dr. ISAMAT,
l'any 1935, en comencar als meus estudis
de Medicina a la Facultat del carrer de Casanova (el curs comú es feia a
la Universitat). En el corredor del soterrani, hi havia una placa esmaltada en
i un dia me71l presenta el meu
blau que deia "FARMACIA. Dr. ISAMAT"
p a e n t Dtr. VICENCCARIJLLA
I RIERA.Desiprés de la guerra, vaig tenir-hi
més contacte, ja que essent alumne intern de Farmacologia, les relacions
amb la farmacia sovintejaren més, altesa la participació del Dr. ISAMAT
en
l'ensenyament practic.
Eu Dr. ISAMAT
arriba a la Farmbia de IHospital Clínic tot just acabada
la carrera, l'any 1918, quan tenia 23 anys. L'anterior faimaceutic, Dr. SOLER
i BATLLE,Catedrhtic de Fmalcia Galenica, a qui corresponia la titularitat,
hi renunlcia, da qual cosa permeté el nomenament del Dr. ISAMAT
per Rleial
Osdre de 31 de julio1 de 1918. El1 nomenamentt es f 6 u previ concurs de
merits i la F a d t a t de Famacia, olausltre al qual correspoñia d1 lloc de Farmaceutic de PHospital Clínic de la Facultat de Medilcina, abona dlecididament le1 Dr. ISAMAT.
Durant sis anys, el Dr. ISAMAT
trelballa sense retribuoió
a (la Faaimdcia (del'Hos ital Clínic, i no fou fins al1 1924 que la Molt Il~lus'tre
Junta Administrativa e 1'Hospital acorda concedir-di una m'odesta gratificació mensual, que el 1945 en convertir-se l'Hospita1 en "Clínico y Provincial" fou refrendada per la Direció Generd de Sanitat.
a la Farmacia de I'Hospital Cilínic fou
La pemanencia del Dr. ISAMAT
llarga, ja !que les jubila l'any 65, \que significa un període de 47 anys d'alctiivitat continuada. Aixb li ermeté desenvolupar una tasjca important que
convertí la vella famacia ospitalaria, de reguslt deoimonbnlic, en una farmacia hospitailbia moderna. Ara que tothom considera la fanmacia hospitalria com una especiditat concreta i necessaria, cal valorar l'esforc que
representa canviar la forma de treball i donar a la farmacia de l'hospital
la dignitat d nivel1 científic que mereixia.
El Dr. ISAMAT
ccrmenqa por sistematitzar Panalisi de 1,esprimeres materies, un pas (que garantia la qualitat de les fómules magistrals aleshmes
ncnn\hoses. Introduí el control de les substancies ingressádes i de les pre-
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paracions sortides de la farmacia, mitjanqant els corresponents 1lEb~s.Per
tal de faoilitar les terapeubilques demanades pels clhics, comen$ l'elaboració de formes farmac&utiques a escala semi-industrial. Natwalment, la
part més importaat fou la preparació propia a la farmacia del Dr. ISAMAT.
Fins i tot quan un medicament era novetat, corn ho fou d'Omsanil (tiosulfat
d'or i sodi), la farmacia de l'Hospital el preparava per posar-lo a la dis osició dels metges. Els prolgressas en la te~apkuticaes reflectiren en l'evo ució de la farmacia del Dr. ISAMAT,
que en tot moment mantinpé un nivel1
tecnic remarcable. Recordo, per exemple, eJs treballs per a l'obtenció de
solucions sense pirbgens, (de 1s; quals fou pioner a Barcelona el meu mestre
VALDECASAS
-director del Servei de transfusions-, i aiue el Dr. ISAMAT
trasllada als s&rlumsque fabricava la seva farmacia.
El Dr. ISAMAT
contribuí, en collaboracib amb el Dr. SANMAR* CASAMADA,
a la fundació de IAssociació Nacional de Farmachtics d'HIoqita1,
de (laqual fou durant mo3ts anys vocal per Catalunya i Bdears. La farmhoia
bmpita4hia té un gran deute amb la memoria del B.ISAMAT,
que fou un
dels primen a potenciar i dilgnificar el paper del famaceutic - m o l t su'baltern abans- dintre de il'hospital modern.
Un aspecte que no podem oblidar és el de la participació del Dr. ISAMAT i la seva farmacia a Pensenvament de la farmacolo'gia i terap&utica.
Reoordo que d'any que vaig estudiar la farmmlogia, tot just deqrés de la
guerra civi'l, (el Dr. ISAMAT
ens féu unes -actiques m ?u& es mostraven
les diferents formes famacAutiques -supositoris, ónj'ectables, ooqrimits,
etcktera- i se'ns explicaven els mAtodes d'abtenció. J'o encara vaig ooneixer el sistema de fer píndoles amb extrets toius.
El 22 de febrer de 1948, el Dr. ISAMAT
ingressa amb tots els honors
a la Reial A'cadAmia de Mmedicina, jove (encara per aquest esdeveniment,
ja que tan sols comptava 53 anys d'edat. Fins als hltim~temps, i mentre la
s ~ l u lli
~ tho permeté, el Dr. ISAMAT
fou 'un academic cornplidor i immpetent.
Sempe tingué un tracte exce1,lent amfb els sleus companys, i encara que no
ens vAiem gaire sovint, el trabava a diferents llocs, on sempire ern saludava
amb la seva proverbial cordialitat. El record0 corn un bon cmpany i un
bon amic. Amb aquest record cnec que li reto l'homenatge que es mereix
corn a home, corn a farmac&uticsd'hospital, corn a dloceint de medicina i farmacia i corn a vdgut academic que pel decurs inexorable d e l ~anys en ha
deixat. Descansi en pau.
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"Dr. D. Jesús lsamat Vila"

por el Prof. Dr. R. SAN MARTÍN
(ACADÉMICO
NUME~ARIO)

El profesor JESÚSISAMAT
VILA,nuesltro inolvidable compañmo en esta
R'eal Acad'emia de Medicina, fue un claro ejemplo de dedicación y amor
a la dociencia en un centro universitario, la Famltad de Farmacia 'de Barcelona, en la que lentró como estudiante en el año 1914, para abandonada
como profesor Adjunto jubilado en el año 1965. Es decir, vivió en la Facultad cincuenta y un años.

