Dr. Antonio Abadal Grau
En el "Boletin Oficial de los Colegios Farmacéuticos de las
Cuatro Provincias de Cataluña", que s’editava a finals del segle
XIX i principis del XX, s’esmenta la constitució de la primera
Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de la Província de
Lleida, el dia 21 de juliol de 1898, en el "Salón Comisión Mixta"
del "Palacio de la Excelentisima Diputación provincial" indicant
que el President de la mateixa és el Dr.
Antonio Abadal Grau, que es converteix així en el primer President
del nostre Col·legi, en el moment de la seva constitució com a tal,
encara que ja havia estat enfront de la professió en anteriors
ocasions
Situant-nos en el moment històric direm que aquesta sessió del dia 21 de juliol era la darrera de
les celebrades durant quatre dies (18, 19, 20 i 21 de juliol), d'acord amb el disposat el 5 de juliol
pel "Muy Ilustre señor Gobernador de la provincia" (publicada en el Boletin Oficial del dia 6).
Disposició conseqüència, amb tota seguretat, de la publicació el 12 d'abril de 1898, del Reial
Decret de la Reina Regent M. Cristina segons el qual, en el termini més breu possible, es
constituís, a cada una de les províncies espanyoles, un Col·legi de Farmacèutics.
Retornant al nostre President direm que al “Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Autores
Farmacéuticos Españoles” s’indica que el Dr. Abdadal i Grau fou a la seva època una destacada
personalitat tant a nivell professional farmacèutic com social i civil. A l’arxiu parroquial de Sant
Joan de Lleida apareix el seu nom com apotecari per primera vegada el 17 d’agost de 1887
segons s’indica a la tesi doctoral d’en Fernando Pifarré San Agustin sobre “Aspectes Sanitaris
de l’Arxiu Parroquial de Sant Joan de Lleida als segles XVII i XIX”; per altra banda a la pàgina
32 de la “Revista de Lérida”, del diumenge 26 de gener de 1879, l’Ajuntament de Lleida
informa de la creació d’una comissió per estudiar la “posibilidad de obtener más amplitud en el
ensanche de las afueras de la Magdalena” i entre els seus membres s’anomena al Dr. Antonio
Abadal y Grau.
Continuant revisant publicacions de l’època, en l’edició de “El Posibilista. Organo del Partido
Republicano Histórico de la Provincia de Lérida”, del
diumenge 15 de juliol de 1983 hem trobat una especialitat
anomenada “Denticina Abadal i Grau”, indicant que es pot
trobar a la farmàcia de Antonio Abadal a la Plaça de la
Constitució (actual Plaça de Sant Joan, que també ha tingut
el nom de Plaça d’Espanya entre d’altres). Fent un
seguiment d’aquesta adreça a diverses guies de la ciutat que
ens va proporcionar en el seu moment en Miquel Roig
Nadal, trobem que a la “Guia Cicerone de la Ciudad de
Lérida. 1877”, a l’apartat de Boticarios es situa a Antonio
Abadal Grau a la plaça de la Constitució 13 i a la “Guia de
Lleyda 1882” a “Farmacéutichs” també es troba el Dr.
Antoni Abadal y Grau a la mateixa; per altra banda a la
“Guia Comercial de Lerida y su provincia” de 1926, a
l’adreça de la plaça de la Constitució s’hi troba la farmàcia
d’en Manel Pampols, i per tant es pot pensar, amb tota
probabilitat, que es la mateixa farmàcia que ha canviat de
titular.
Cronològicament indicarem que J. Antonio Abadal Grau va néixer el 23 de gener de 1849 a
Lleida on hi va morir el 2 de maig de 1917, i on va cursar el Batxillerat de 1858 a 1863;

posteriorment es va traslladar a Barcelona per Llicenciar-se en Farmàcia el 22 de juny de 1868,
i assolir el grau de Doctor el 8 d’abril de 1875.
A nivell sanitari podem dir que el novembre de 1868 va ser nomenat Farmacèutic de l’Hospital
Civil de Lleida, el gener de 1872 se li va conferir el càrrec d’Auxiliar de la Càtedra de Física i
Química de l’Institut Provincial, on va formar part dels tribunals d’Examen, i el 1890 va ser
designat com a Farmacèutic Auxiliar de l’Hospital Militar. També va actuar com a pèrit químic
de l’Audiència practicant diversos anàlisis judicials, i el 1892 se’l va nomenar Subdelegat de
Sanitat a Lleida.
Professionalment va ser premiat a l’Exposició Farmacèutica Nacional celebrada el 1882 a
Madrid, i va actuar com a President durant la quarta sessió de la Primera Asamblea Nacional
Farmacéutica, que es va celebrar a la seu del “Colegio de Madrid” el 18 d’octubre de 1899,
trobada que es va commemorar amb una orla que podem veure a la seu de la Real Acadèmia
Nacional de Farmàcia (actualment al carrer de la Farmàcia números 9 i 11, de Madrid).

Va ser soci actiu de la “Junta Provincial de la Cruz Roja”, membre de la “Junta Provincial de
Instrucción Pública” en representació de la Diputació i de l’Ajuntament, membre de la “Junta
Provincial y Local de Sanidad”, “Consejero de Agricultura Indústria y Comercio”, Alcalde i
Tinent d’Alcalde de Lleida i Diputat provincial per Lleida.
També és autor de diversos escrits sobre temes professionals farmacèutics (aigües, alimentes,
plantes medicinals, etc) i sobre temes literaris en general (Revista de Lérida, “El Posibilista,
etc.) dels que se n’han pogut recuperar molt pocs.
Realment podem dir que el primer President, com a tal, del Col·legi Oficial de Farmacèutics de
Lleida, va deixar una empremta important, com una persona amb una gran activitat a molts
nivells.
Només ens resta agrair al Dr. Xavier Sorní que ens hagi proporcionat les dades del “Diccionario
Biográfico y Bibliográfico de Autores Farmacéuticos Españoles”, al Sr. Miquel Nadal Roig
l’aportació de les diverses guies de Lleida dels diferents anys, i a la Real Acadèmia Nacional de
Farmàcia la possibilitat de poder accedir a la documentació gràfica, ja que tots ells ens han
permès accedir a la figura del nostre primer President.

