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H i s t ò r i a

Ramon Nonat Cornet i Arboix 
(1925-2004) 

Armand Rotllan Verdaguer

El 16 d’octubre de 2014 es van 
complir deu anys de la mort de 
Ramon Cornet Arboix. Com a 
homenatge, al llarg de tot aquest 
any 2015, entitats i personalitats 
del món cultural de Manresa han 
programat diversos actes en la seva 
memòria. El present escrit n’és un.

Pinzellada biogràfica

Ramon Cornet i Arboix neix a Man-
resa el 13 d’octubre de 1925. El seu 
pare treballava en un magatzem de 
paper per les impremtes locals i a 
més, s’encarregava de la publicitat 
del diari Pàtria, quan aquest tenia el 
seu local al carrer Pedregar. 

Durant la seva infantesa, va estu-
diar al col·legi de Sant Joan Baptista 
de la Salle fins l’any 1936 i poste-

riorment, el desembre del 1939, va 
començar el batxillerat a l’Institut 
Lluís de Peguera. Tot i que li agrada-
va estudiar una carrera de lletres, va 
començar els estudis universitaris en 
Ciències Químiques obtenint la llicen-
ciatura l’any 1957 a la Universitat de 
Saragossa, lloc on també havia estudi-
at veterinària el seu germà Lluís.

L’any 1958 es va casar amb Danie-
la de Pedro i van tenir dos fills, el Ra-
mon (1961) i la Daniela (1965).

Ramon Cornet fou un 
home polifacètic: químic, 
professor, farmacèutic i 
historiador.

“In memoriam” 
“Farmacèutic, historiador i humanista manresà”
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La seva visió de la Guerra 
Civil a Manresa 

Durant la Guerra Civil es declara 
franquista. Val a dir que tenia onze 
anys quan va esclatar el conflicte bèl-
lic i recorda que esperava que el Ge-
neral Franco l’alliberés de les penúries 
i calamitats, així ho recordava en una 
entrevista feta a la revista “El Pou de 
la Gallina”: “...després d’haver patit 
onze escorcolls a casa meva, d’haver 
vist com la meva mare havia d’anar a 
declarar al Comitè Revolucionari ins-
tal·lat al Casino per tenir unes mon-
ges amagades a casa, i de la gana que 
vaig passar, em semblava una postura 
lògica. Ara bé, passat uns anys, vaig 
canviant d’opinió, m’adono que anava 
enganyat i deixo ben conscientment 
de ser franquista”1, després de formar 
part de la Centúria Talaverón de Fa-
lange i de rebre en formació militar al 
Generalíssim Franco a Montserrat, va 
ser expulsat de la Falange Espanyola 
pel seu cunyat Pio Gonzalez Dopeso, 
per la manca d’assistència als actes i 
el poc interès.

Afecció per la fotografia

Una de les seves afeccions fou la 
fotografia, seguint la tradició familiar, 
per part del seu avi, que fou un pio-
ner de la fotografia en blanc i negre 
a Manresa. Aquest art el comença 
a descobrir i a perfeccionar durant 
el servei militar a Tetuan, quan feia 
milícies universitàries. Va fer més de 
3.000 fotografies relacionades amb 
maniobres militars i d’altres aspectes 
de la vida militar activa.

Posteriorment, s’interessa pel co-
neixement profund d’aquest món i 
realitza diferents cursos de perfecci-
onament, un d’ells a Bèlgica, als La-
boratoris Agfa Gevaert sobre “Tècnica 
de Fotografia en color”, éssent un dels 
pioners l’any 1961 del revelat de fo-
tografies en color a Manresa. El seu 
interès per la fotografia el porta a es-
tudiar i a obtenir, l’any 1966, una di-
plomatura de fotografia en color a l’es-
cola “Gevacolor” de Mortsel-Anvers. 

Es relaciona amb altres fotògrafs 
manresans amb qui transmet els seus 
coneixements, entre d’altres, amb els 

fotògrafs Ramon Torrades (Cine Foto) 
i David Torras (Fotografia David), amb 
qui manté una relació professional i 
d’amistat durant molts anys.

Impulsor cultural del món 
educatiu

Un cop acabat el servei militar a 
Tetuan retornà a Manresa i es dedicà 
a l’ensenyament. Primer a l’Institut 
Lluís de Peguera, impartint classes 
de física i química. Simultàniament 
decidí fundar l’Acadèmia Catalunya, 
de la qual va ser l’impulsor, director 
i cofundador a l’any 1960. Acadèmia 
que en els seus inicis s’ubica al carrer 
Saclosa. També presta serveis com a 
professor de ciències a Súria i altres 
indrets de Manresa i comarca.

L’Acadèmia Catalunya, durant els 
anys seixanta, va aconseguir ser el 
primer centre educatiu privat manresà 
reconegut per poder examinar i ator-
gar notes oficials dels cursos de batxi-
llerat i, fins i tot, del pre-universitari. 
Era un centre especialitzat acadèmi-
cament en el batxillerat i comerç. 

Altres socis de l’Acadèmia Catalu-
nya foren Galobardes, que era el di-
rector tècnic de l’Acadèmia Calmet, i 
més tard, el popular Bernat , germà de 
les Escoles Cristianes i posteriorment 
fundador del col·legi Camps i Fabrés.

Degut a la gran demanda estudian-
til i al fet qué l’escola no tenia capa-
citat per ampliar, va decidir construir 
un nou projecte: col·legis Catalunya 
i traslladà l’Acadèmia Catalunya a 
la Urbanització de Pineda de Bages, 
que funcionà fins el 1975, any que 
va ser traspassada a l’Escola Flama, 
perdent-se el nom original de l’Acadè-
mia Catalunya, tot i la petició especí-
fica seva de conservar el nom inicial 
al Conseller d’Ensenyament de la Ge-
neralitat, Josep Laporta, segons carta 
documentada de 5 de juliol de 1988.2

La construcció dels Col·legis Ca-
talunya va costar 17 milions de pes-
setes, cinc dels quals van sortir del 
Banc de Crèdit a la Construcció, amb 
un interès reduït. Quan el va comprar 
l’Escola Flama encara hi havia deute, 
però els nous propietaris van absor-
bir-lo.

Cornet va arribar a tenir una em-

presa de 36 professors que econò-
micament anava bé, però que cada 
vegada li ocasionava més problemes 
i aquesta problemàtica de l’entorn 
empresarial acadèmic va ser un dels 
motius pel canvi d’activitat i d’ofici, 
tot un repte a la seva edat. 

Passió per la Farmàcia 
i per la història

Durant tres anys (1975-1978) va 
estudiar la carrera de Farmàcia per 
lliure, fent les pràctiques als labora-
toris Artigalàs i Centre Hospitalari, 
entre d’altres. També treballava com 
a dependent a la Farmàcia Pradell, 
ubicada al carrer Mossèn Serapi. Va 
obtenir la llicenciatura de farmàcia 
l’any 1978. L’endemà de llicenciar-se 
compra per vuit milions de pessetes la 
Farmàcia de Flora Buxó, que es con-
verteix en Farmàcia Cornet, ubicada a 
la carretera de Santpedor de Manresa, 
on exerceix de farmacèutic durant 11 
anys (1980-1991).

Aprofitant dels seus amplis conei-
xements de química, s’especialitzà 
en fórmules i preparats magistrals. 
Tot i l’excel·lència en aquest camp, 
no gaudeix de la professió plenament, 
afirmant que la feina de farmacèutic 
s’havia convertit en una botiga de co-
merç. Aquesta afirmació li va costar 
un cert malestar en el col·lectiu far-
macèutic del moment, segons entre-
vista de Regió 7 feta l’any 1986.3

Comença a endinsar-se en el món 
de la història local, de la mà de la seva 
professora de Legislació Farmacèutica 
i Història de la Farmàcia, la Dra. Anna 
Maria Carmona Cornet que li possibi-
lità fer la tesina al seu departament. 
El 1980 publica la seva Tesi de llicen-
ciatura amb el treball: “Anuncis de 
farmàcia a la premsa manresana del 
segle XIX” en referència al compendi 
d’anuncis i gasetilles sobre farmàcies 
i farmacèutics. Fou la primera tesi en 
català a la Facultat de Farmàcia.

L’any 1982 publica un volum titu-
lat: “Propaganda Farmacèutica a la 
premsa manresana del segle XIX” i el 
1983 publica la seva Tesi doctoral, 
obtenint el doctorat en farmàcia amb 
el treball: “Farmàcies i farmacèutics 
del segle XIX a Manresa.” Aquest es-
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tudi obté la Beca d’Investigació ator-
gada per Caixa de Manresa (Premi au-
tor i tutora).

Tesina i tesi, van ser dirigides per la 
Dra. Anna Mª Carmona i Cornet.

Obra feta i recerca

Dins la seva obra destaquem les se-
güents publicacions:
“El Receptari de Manresa (s. XIV): es-

tudi i transcripció”. Coautor amb 
Marc Torras i Serra. Publicació de 
l’Arxiu Històric de les Ciències de la 
Salut, 2005. VIII Premi d’Història 
de la Medicina Catalana “Oleguer 
Miró i Borràs”.

“Farmàcies i farmacèutics del segle 
XIX a Manresa. I: Els antics apo-
tecaris”: Obra Cultural de la Caixa 
d’Estalvis de Manresa, 1988. 

“Farmàcies i farmacèutics del segle 
XIX a Manresa. II: Els moderns far-
macèutics” Obra Cultural de la Cai-
xa d’Estalvis de Manresa, 1988. 

“Inventaris d’apotecaries manresanes 
del segle XVII” publicat a Dovella: 
Revista cultural de la Catalunya 
central, 1998. – (p. 15-17).

“Metges, farmacèutics i salut pública: 
estudis històrics de la Catalunya 
interior”. Manresa: Centre d’Estu-
dis del Bages, 1990. (Miscel·lània 
d’Estudis Bagencs) .

“Propaganda farmacèutica a la prem-
sa manresana del segle XIX”, Man-
resa,  1980.

“Valentí Vallcendrera i Pons, farma-
cèutic i alcalde de Manresa durant 
el Trienni Lliberal ( 1821-1823)”. 
Publicació Miscel·lània d’Estudis 
Bagencs. Manresa, 1987.

Comunicacions

“Inventari dels béns d’Onofre Tries, 
apotecari de Manresa, mort l’any 
1617”. Comunicació presentada a 
les Terceres Jornades d’Història de 
la Farmàcia Catalana (Barcelona, 
1997).

“Inventari dels béns de l’apotecari 
Bernat de Salesnoves (1385)”.

Comunicació presentada a les Cinque-
nes Jornades d’Història de la Far-
màcia Catalana  (El Masnou- Barce-

lona, 2001).
“Inventari dels béns de l’apotecari 

Pere de Vilar (1357)”. Comuni-
cació presentada a les Cinquenes 
Jornades d’Història de la Farmàcia 
Catalana (El Masnou - Barcelona, 
2001).

“Una visita d’inspecció a l’apotecaria 
de Francesc Tries, l’any 1656”.
Comunicació presentada a les Ter-
ceres Jornades d’Història de la Far-
màcia Catalana (Barcelona, 1997).

Altres activitats 
acadèmiques

1984 – Acte de lliurament al Museu 
de Manresa dels pots farmacèu-
tics d’específics, procedents de la 
farmàcia de l’Hospital de Sant An-
dreu, coincidint amb el Dia Inter-
nacional dels Museus.

1985 – Conferència sobre :“Història 
de la Farmàcia a Manresa: Anecdo-
tari”, a la sala d’actes del Montepio 
de Conductors.

1986 – És l’impulsor d’honorar al 
farmacèutic Valentí Vallcendrera i 
Pons la dedicatòria d’un carrer de 
la ciutat de Manresa. Per aquets 
motiu, demana la col·laboració del 
Centre d’Estudis del Bages, que 
admet la proposta i fa la petició ofi-

cial a l’Ajuntament el juny de 1986 
manifestant que entre d’altres mè-
rits, va evitar en les seves mesures 
la propagació de febre groga a la 
ciutat.

1987 – Publicació de la seva tesi doc-
toral, “Farmàcies i farmacèutics del 
segle XIX a Manresa, en dos volums, 
Els Antics Apotecaris i Els moderns 
farmacèutics,” de 1.500 exemplars 
cada un.

1988 – “Anuncis farmacèutics del se-
gle XIX, exponents socials”. Treball 
presentat al 5è Congrés de la Histò-
ria de la Medicina Catalana.

1989 – Donació del Col·legi de Farma-
cèutics a l’Arxiu de la Ciutat (avui 
Arxiu Comarcal) d’un document del 
segle XVIII pertanyent al farmacèu-
tic Jaume Arseguet.

Redacta el capítol de les farmàcies 
a Manresa, en l’obra col·lectiva: 
“Història de la Ciutat de Manresa” 
(1900-1950) de la Fundació Caixa 
Manresa. Vol 3. p. 283.

Altres activitats del món 
associatiu

President de la Delegació del Bages 
del Col·legi de farmacèutics de Barce-
lona, del que en fou president en dues 
ocasions (1989-1991). 

Cornet treballant al laboratori.
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Membre de la Junta de la Cambra 
de la Propietat Urbana de Manresa i 
membre del Centre d’Estudis del Ba-
ges, del que va ser-ne tresorer (1980-
1992). 

President del Club Tennis Manresa.
Vocal i Membre de la primera junta 

de l’Arxiu Històric de les Ciències de 
la Salut “Simeó Selga i Ubach”.

Especialista en història 
medieval

Després de la seva jubilació de far-
macèutic l’any 1991, segueix amb la 
seva gran passió: l’estudi en història i 
la seva recerca. 

Comença a estudiar la carrera 
d’història, acabant la llicenciatura en 
història i especialitzant-se en Història 
Medieval. Aquests estudis li permeten 
adquirir coneixements de llatí i pale-
ografia que l’ajuden a interpretar de 
manera més rigorosa els documents 
del segle XIV. Referent a aquest segle 
prepara l’estudi de la seva tesi docto-
ral: “Apotecaris a la Manresa del se-
gle XIV”, tesi malauradament acabada 
i no presentada. En aquesta tesi fa 
una dedicatòria especial a una perso-
na molt estimada per ell, el Dr. Antoni 
Esteve Subirana (1902-1979). 

Valoració final

Ramon Cornet ha estat un dels re-
ferents de la historiografia local sani-
tària farmacèutica. 

Malauradament, el 16 d’octubre 

del 2004, l’endemà de rebre el VIII 
premi d’història de la medicina catala-
na “Oleguer Miró i Borràs”, juntament 
amb Marc Torras i Serra pel seu tre-
ball: “El receptari de Manresa. Estudi 
i transcripció”, moria sobtadament en 
el seu domicili i deixava tot un estel 
d’obra feta i d’un gran treball de re-
cerca finalitzat, però també deixava 
per acabar molt treball de recerca co-
mençat i una tesi doctoral pendent de 
llegir i defensar, per tal de conquerir 
un altre reconeixement acadèmic, el 
doctorat en història medieval.

M’agradaria recordar les paraules 
del doctor Jacint Corbella, expresident 
de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya, en el pròleg del llibre del 
Receptari de Manresa:

“....la seva mort, ens va deixar a 
tots amb la sensació de final de car-
rera d’un savi i erudit manresà en el 
camp de la història de la ciència, i que 
la coronava amb l’estudi que podia ser 
el més important per a la farmàcia de 
la seva ciutat”. 4

Ramon Cornet no tan sols ha sigut 
un referent en la historiografia sanità-
ria de la nostra ciutat, sinó que el seu 
mestratge ha fet una aportació brillant 
al món cultural, educatiu i associatiu 
en esperit de superació i lluita perso-
nal.

Notes 

1. Entrevista realitzada a la revista “El Pou 
de la Gallina” per Jordi Sardans. Desem-
bre 1992. Any VI. num. 62. p. 45.

2. A.H.C (Arxiu Família Cornet): “Carta do-
cumental al Conseller Laporta” ( 5 de ju-

liol de 1988) amb resposta del conseller 
en data 20 de juliol de 1988.

3. Entrevista feta a “Regio7” per Anna Duo-
castella en data 28-XI-1986 : “El farma-
cèutic s’ha convertit en un botiguer”.

4. Cornet i Arboix,R; Torras i Serra,Marc. “El 
receptari de Manresa”. PAHCS 2005, p. 
13.
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Armand Rotllan
Metge

Arxiu Històric Ciències de la Salut 
“Simeó Selga i Ubach”
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