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La primera notícia de l’existència del professor Joan Fages i Virgili em va 
arribar de la mà del llibre sobre l’Institut de Tarragona (ara, Antoni Martí i 
Franquès) que van publicar l’any 1969 qui va ser un dels meus professors de 
Química en aquest Institut, i Director durant molts dels meus anys com a 
estudiant de batxillerat, José Sánchez Real, i Josep Mª Recasens Comas. 
En aquest llibre, hi ha un capítol dedicat a alumnes distingits de l’Institut de 
Tarragona i, com un de tals, hi figura Joan Fages i Virgili. 
El que diuen els autors d’aquest llibre sobre Fages no és, ni molt menys, 
exacte; però tot i les inexactituds, vull expressar  el meu agraïment al senyor 
Recasens i, d’una manera especial i molt més personal, al Doctor Sánchez 
Real per haver-me permès conèixer aquest gran científic. 
Comparteixo amb Fages unes quantes coses: haver nascut a la mateixa ciutat, 
haver estudiat en el mateix Institut, haver jugat en el mateix claustre, haver 
estudiat Química i sentir passió per la Química Analítica. 
En canvi, em separen de Fages la seva intel·ligència i capacitat de treball i els 
seus coneixements profunds en Química i en moltes altres matèries. 
Enguany,que fa cent anys de la seva mort, li dedico aquest record i petit 
homenatge des de la ciutat que el va veure néixer. 
 
 
Ferran Marcelo Martí 
Tarragona, gener de 2011.
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APROXIMACIÓ AL PERSONATGE 
 
L’any 1902 la prestigiosa revista Annales de Chimie et de Physique va publicar, 
en el tom núm. XXVI de la sèrie 7a, un article amb el títol “DE L’ACTION DES 
SULFITES SUR LES NITROPRUSSIATES. ÉTUDE DE LA RÉACTION DE 
BOEDEKER”. L’autor d’aquest article era Joan Fages i Virgili. 
Per entendre la importància d’aquesta revista, editada a Paris, en el món de la 
Ciència de començament del segle XX, només cal revisar els articles publicats 
aquells anys i els noms dels investigadors que els signen. A tall d’exemple, en 
el tom núm. XXX de la sèrie 7a, de l’any 1903, es van publicar tres articles de 
Maria Sklodowska (Mme. Curie) i onze articles de Marcellin Berthelot. L’any de 
la publicació de l’article de Fages, 1902, dirigien els Annales Berthelot, Mascart 
i Moissan. 
Qui era aquest català que podia publicar articles de ciència en una revista 
europea de tant prestigi?. 
Joan Fages i Virgili va néixer a Tarragona; (el dia 1 de gener de 1862 segons la 
nòmina d’acadèmics històrics de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas 
y Naturales o el dia 31 de juliol del mateix any, segons les notes biogràfiques 
publicades per Angel del Campo Cerdán) i era fill d’un metge molt conegut a la 
ciutat, va cursar el batxillerat a l’Institut de Tarragona i el va acabar quan 
encara no tenia catorze anys; es va llicenciar en Farmàcia i Ciències Físico-
químiques a la Universitat de Barcelona l’any 1882; es va doctorar en Ciències 
Físico-químiques l’any 1883 a la Universitat de Madrid i en Farmàcia l’any 
1887, a la mateixa Universitat. L’any 1903 guanya per oposició la càtedra de 
Química Analítica (Anàlisi química general en la denominació d’aquell moment) 
de la Facultat de Ciències de la Universitat de Madrid. 
El mateix any 1903 és nomenat vocal del Reial Consell de Sanitat. 
És elegit membre de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
el dia 6 de febrer de 1907 i va prendre possessió com a acadèmic el dia 27 de 
juny de 1909 (medalla núm. 8). Va morir a Madrid el dia 4 d’agost de 1911. 
Això és el que podem llegir, cercant aquí i allà, de la biografia del personatge, 
però és innegable que es tracta d’un gran químic català força desconegut a 
casa nostra. 
Fins a tal punt és desconegut que, a la Gran Enciclopèdia Catalana (una de les 
nostres grans obres de cultura del segle XX), l’entrada corresponent a Fages 
es  troba farcida d’inexactituds (entre altres, l’any de la seva mort o l’any de la 
publicació de l’article que serveix per iniciar aquest treball). 
Cal dir, però, que quan indaguem sobre aquest científic les ombres es 
sobreposen a les llums. Per la meva part, he de confessar que encara no sé del 
cert si el seu cognom fou Fages o Fagés ja que l’he trobat escrit d’ambdues 
formes; sense anar més  lluny, a la nòmina d’acadèmics històrics de la Real 
Academia de Ciencias figura com a Fagés, mentre que en el títol del discurs 
d’ingrés a aquesta mateixa Academia o en la contesta a aquest discurs del 
doctor José Rodriguez Carracido figura com a Fages. De la mateixa manera, a 
l’edició del dia 28 de juny de 1909 del diari ABC de Madrid, parlant de la 
recepció a la Real Academia de Ciencias, figura com a Fages, mentre que a la 
necrològica publicada en l’edició del mateix periòdic del dia 15 d’agost de 1911 
figura com a Fagés. En un article de l’any 2009 publicat a la revista 
Microchimica Acta pel Catedràtic de Química Analítica de la Universitat de 
Malaga, José Manuel Cano Pavón, i altres sobre la química analítica a Espanya 
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des del segle XVIII fins ara, figura com a Fagés. Personalment, però, m’inclino 
per acceptar que el cognom era Fages que és com figura a la majoria dels 
escrits sobre aquest químic, als seus articles i treballs, a la ressenya biogràfica 
d’Angel del Campo Cerdán i a l’article de record que li dedica l’acadèmic José 
Rodríguez Mourelo. 
Un altre punt de dubte sorgeix quan, en un treball publicat l’any 2008 sobre el  
recull de les tesis doctorals de Farmàcia presentades a la Universitat 
Complutense durant el s. XIX, llegim que Fages va presentar la tesi doctoral de 
Farmàcia l’any 1883 amb el títol Estudio químico de la urea. Tant el títol de la 
tesi com l’any de la seva presentació ens poden fer pensar que es tracta de la 
tesi per doctorar-se en Ciències Físico-químiques i no en Farmàcia. 
 
 
 

UN QUÍMIC CATALÀ? 

 
Sense cap mena de dubte, Fages va ser un dels grans de la química analítica 
espanyola en el període previ al que es coneix com l’edat d’argent de la cultura 
espanyola, segurament el més important durant la primera dècada del segle 
XX, però cal no oblidar que Fages fou, en primer lloc, farmacèutic. Aquest 
maridatge entre la farmàcia i la química el trobem sovint durant el primer terç 
del segle XX entre les grans figures de la ciència de l’època; és, per exemple, 
el cas d’Obdulio Fernández Rodríguez o d’Enric Moles Ormella. Això, que ara 
pot semblar una mica sorprenent, deixa de ser-ho si pensem en quina situació 
es trobava el desenvolupament de la ciència química ara fa un segle. 
La química era , aleshores, una ciència “nova” si la comparem amb la física, la 
medicina o la farmàcia; encara restaven força elements químics per descobrir, 
encara es determinaven amb precisió les masses atòmiques dels coneguts i es 
desconeixia totalment l’estructura dels àtoms i de les molècules; de fet, quan va 
morir Fages, el model atòmic vigent encara era el que havia presentat Dalton al 
començament del segle XIX i la mecànica quàntica, que permet configurar els 
actuals models pels àtoms i les molècules, es trobava en estat embrionari. Per 
això no és estrany que molts dels químics d’aquell moment vinguessin del 
camp de la farmàcia. 
Un cop acabats els estudis a  Barcelona, es traslladà a Madrid per doctorar-se 
en ciències físico-químiques i farmàcia. Per què marxa a Madrid i no es doctora 
a Barcelona?. La raó és ben senzilla; la Universitat de Madrid (Complutense) va 
gaudir entre l’any 1850 i el 1954 del privilegi de ser la única Universitat 
espanyola facultada per impartir el cursos de doctorat i el grau de doctor i, 
obviament, tota la vida i l’obra de Fages es desenvolupa dins d’aquest període. 
Madrid era, doncs, un camí inevitable per a qualsevol científic que aspirés a 
llocs acadèmics rellevants. El mateix camí va seguir l’Enric Moles i molts altres 
catalans abans i després de Fages. 
Un cop guanyada la càtedra de Química Analítica a la facultat de ciències de la 
universitat de Madrid, Fages passa estius a San Sebastian, com pertocava a 
les persones importants  de la capital del regne. Que Fages era un patriota 
espanyol no es pot negar, el seu discurs d’ingrés a l’acadèmia de Ciències l’any 
1909 destil·la espanyolisme per tot arreu. Aquest espanyolisme radical no és 
patrimoni exclusiu de Fages, també el trobem en altres grans figures de la 
ciència espanyola del primer terç del segle XX com Blas Cabrera, Obdulio 
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Fernández, Ángel del Campo o Enric Moles. Angel del Campo, en les seves 
notes biogràfiques que sobre la figura de Fages va publicar el 1911, en el 
volum XI dels Anales de la Sociedad Española de Física y química, remarca 
també el profund patriotisme espanyolista de Fages però, tanmateix, assenyala 
la vinculació de Fages amb Catalunya i amb les seves institucions científiques. 
No pertoca aquí analitzar les causes d’aquest patriotisme espanyolista en els 
científics espanyols del primer terç del segle XX, però això va portar a un nivell 
de la ciència desconegut a Espanya fins aleshores, especialment en el camp 
de la química analítica que va ser l’especialitat on va destacar Fages; avala el 
patriotisme de Fages el fet que fins a 1903 va publicar en revistes franceses 
(Annales de Chimie Annalitique i Annales de Chimie et de Phisique), però a  
partir de 1903 (any de la fundació de la Sociedad Española de Física y 
Química), Fages publica els seus treballs als anales d’aquesta societat i, més 
tard, a la revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; 
tot i que revistes estrangeres de prestigi continuen reproduint els articles de 
Fages publicats en les revistes espanyoles. 
En qualsevol cas, res no justifica l’oblit d’aquest gran químic, de categoria 
internacional, a Catalunya en general i a Tarragona en particular. 
 
 
 

EL DISCURS D’INGRÉS A L’ACADÈMIA DE CIÈNCIES 

 
Aquest discurs representa un brillant exercici de meticulositat en la investigació, 
d’espanyolisme i de modernitat. Com és conegut, el títol d’aquest discurs és los 
químicos de Vergara y sus obras. 
Fages comença elogiant la figura del qui fou el seu professor de química 
orgànica a la universitat de Barcelona i predecessor en la medalla núm. 8 de 
l’acadèmia, Victorino Garcia de la Cruz. Destaca Fages la modernitat del 
senyor Garcia de la Cruz en l’ensenyament de la química orgànica, quelcom 
altament inhabitual a Espanya a les acaballes del segle XIX. 
Quan entra en el tema del discurs, Fages no desaprofita l’ocasió de posar de 
relleu el desnivell permanent durant l’època moderna entre la ciència espanyola 
i la del països europeus més avançats i reparteix elogis i censures  a la 
Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais, creadora del Real Seminario 
Patriótico de Vergara, que és l’escola on va ensenyar Proust i on es va 
descobrir el wolframi (també anomenat tungstè). 
Entre els elogis, mereixen especial menció els que dedica a Ramón Maria de 
Munibe y Areyzaga, fill del comte de Peñaflorida i president de la societat. 
Quan Munibe va acabar els estudis a Vergara (probablement el 1768, segons 
Fages) va estudiar a Paris i a Suècia i va recórrer Alemanya, Àustria, Holanda, 
Dinamarca i Itàlia. Malhauradament, Munibe va morir molt jove (als 23 anys el 
juny de 1774). 
També elogia als germans Lhuyart o Elhuyar (Fausto i Juan José), 
descobridors del Wolframi. Fages diu que, pels treballs publicats fins al 1787, 
els Lhuyar superen a Proust. Respecte l’anàlisi del Wolframi, publicada pels 
Lhuyart el 1783, diu Fages “no recuerdo análisis química hecha con fecha igual 
o anterior a la que hicieron del wolfram los hermanos Lhuyart, que supere ni 
aún iguale a esta en precisión, rigorismo y exactitud. Ni creo haber leído, y he 
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leído bastantes, ningún trabajo químico de aquella época que este redactado 
en forma mas ordenada y científica”. 
Entre les censures destaca la dedicada a Chavaneau, que va arribar a Vergara 
el juny de 1777, procedent de Paris, per ocupar una de les dues càtedres 
subvencionades pel rei Carlos III i dotada cadascuna amb 15000 rals i casa i 
manutenció. Fages considera un dispendi inútil els diners dedicats a pagar 
aquest professor, ja que se l’havia contractat per ensenyar química i de química 
en sabia molt poca o gens. 
Molt més indulgent es mostra Fages amb Joseph Louis Proust que va arribar a 
Vergara l’octubre de 1777 per ocupar l’altra càtedra subvencionada per Carlos 
III, però ben aviat va ser acomiadat per la Sociedad Vascongada de los Amigos 
del Pais. Fages aplaudeix aquest comiat i lamenta que no haguessin acomiadat 
també a Chavaneau. 
Proust torna a Espanya ben aviat, a finals de 1786 o principis de 1787, a 
proposta de Lavoisier, per ensenyar química i metal·lúrgia a l’acadèmia 
d’artilleria de Segovia amb un sou de 24000 rals anuals i extres, roman a 
Segovia fins l’any 1799, quan es tanca el laboratori de Segovia, i Proust passa 
a Madrid amb un sou de 40000 rals anuals i casa fins l’any 1806 o1807 que 
torna a França. Durant la seva estada a Espanya, Proust descobreix la llei de 
les proporcions definides. 
Tampoc es lliure de les crítiques de Fages el rei Carlos III ja que passen 13 
anys, del 1764 al 1777, des que es funda la Sociedad Vascongada de los 
Amigos del País, fins que s’inaugura l’escola de Vergara que, per imposició del 
rei, s’anomena Real Seminario Patriótico. 
Aquest discurs de Fages del 1909 és al rerefons del discurs d’ingrés a la Real 
Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales que l’any 1934 llegirà un 
altre químic català il·lustre: Enric Moles i Ormella. En el discurs d’ingrés de 
Moles, Del momento científico español 1785-1825, es reivindica la figura d’un 
altre científic català fins aleshores oblidat: Antoni Martí i Franquès. 
 
 

 
EL DISCURS DE CONTESTA DEL DR. JOSÉ RODRIGUEZ 
CARRACIDO 
 
Aquest discurs és un cant a l’espanyolisme i un clam per tal que l’educació 
científica s’imposi, d’una vegada per totes, a Espanya. En aquell moment, 
1909, encara era fresc el record de la pèrdua de Cuba i Filipines i el Dr. 
Carracido no deixa passar l’ocasió de criticar la manca quasi absoluta 
d’ensenyament de la ciència a la joventut espanyola. Rodriguez Carracido, un 
dels grans de la química espanyola a cavall dels segles XIX i XX, atribueix a un 
graciós les següents paraules, referides a la victòria dels Estats Units a la 
guerra de Cuba i a les matèries de la segona ensenyança espanyola, “nuestra 
derrota era inevitable, por ser los Estados Unidos el pueblo de la Física y 
Química, y España el de la Retórica y Poética”. Personalment crec que el 
graciós era el propi Dr. Carracido i que les paraules són seves o, si més no, 
compartia totalment aquest punt de vista. El Dr. Carracido acaba el seu discurs 
amb un cant a l’esperança per la ciència espanyola “aunque luchando con 
deficiencias que urge reparar, van surgiendo investigadores que con vislumbres 
de albor matinal anuncian en los confines del horizonte el luminoso dia de la 
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Ciencia española, por cuyo advenimiento deben hacer fervorosos votos 
cuantos sientan y comprendan dónde reside hoy el verdadero poder de las 
naciones”. 
Malauradament, un segle després, “las deficiencias que urge reparar” encara 
no s’han arranjat i és una llàstima que la majoria dels responsables de 
l’educació espanyola, des de fa moltíssims anys, encara no s’hagin assabentat 
de quin ha de ser l’objectiu de l’educació científica ni on es troba el veritable 
poder dels pobles. 
Els discursos de Fages i de Carracido haurien de ser de lectura obligada per a  
qualsevol polític, en general, i per a qualsevol responsable de l’ensenyament 
secundari i universitari a Catalunya i a Espanya, en particular. 
 
 
 

UNA APROXIMACIÓ AGOSARADA A LA PERSONALITAT DE 
FAGES 
 
Fins on he pogut esbrinar, els retrats més fiables de la personalitat de Fages 
els trobem en el discurs de contesta del Dr. José Rodriguez Carracido al dictat 
per Joan Fages el dia 27 de juny de 1909, amb motiu de l’ingrés de l’Il·lustre 
tarragoní a l’Acadèmia de Ciències, i en les notes biogràfiques publicades per 
Angel del Campo Cerdan el 1911, amb motiu de la seva mort. 
Ni un acte acadèmic rellevant ni una necrològica poden ser fonts imparcials i 
fiables per descobrir la veritable manera de ser d’una persona, ja que en 
ambdues situacions només hi caben els elogis i no resta lloc pels retrets. 
Ara, qua fa un segle d’aquests retrats de Fages, podem intentar una 
aproximació més realista al personatge; això si, ben agosarada atesa la poca 
informació disponible. 
Al meu entendre, Joan Fages va ser un dels darrers rabelessians d’aquest 
planeta. No era únicament un dels millors químics espanyols de la seva època i 
un especialista en Química Analítica de nivell a Europa. Era expert en història, 
en mitologia, en música, en art; disciplines molt allunyades de la química i la 
farmàcia (que eren les seves especialitats) i en matemàtiques. En altres 
paraules, era una persona de gran cultura científica i humanística. 
Quan va arribar a Madrid l’any 1882 ja tenia clar un objectiu: la Càtedra i va 
dedicar tot el seu esforç a l’assoliment d’aquest objectiu, de tal manera que, a 
més de fer un treball intens i continuat d’estudi i recerca va cultivar les relacions 
amb persones conegudes i considerades importants de Madrid. A partir de 
1903, quan ja era Catedràtic, va anar centrant-se, cada vegada més, en la seva 
recerca i allunyant-se de tot allò que li pogués provocar pèrdua de temps i de 
concentració, però no va rebutjar mai l’elogi i, per això, va acceptar els 
nombrosos honors que li van oferir els seus coetanis. 
El temps de Fages és el de la pèrdua de les darreres colònies espanyoles 
d’ultramar i, com la resta d’espanyols, va sofrir l’impacte d’aquella pèrdua que, 
de retruc, va provocar una exaltació de la nacionalitat espanyola, un mirar de 
nou “cap dins a casa” i un desig de recuperar el temps perdut en tantes coses i, 
particularment, en el conreu de les ciències. Això explica l’espanyolisme de 
Fages, per un costat, i que investigués sense descans fins als darrers dies de 
la seva vida, per l’altre. 
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Fages era dòcil, recte, disciplinat intel·ligent i llest (que no és la mateixa cosa). 
Malgrat que coneixia perfectament les immenses mancances de la ciència 
espanyola, mai va gosar rebel·lar-se contra l’autoritat establerta per mirar de 
millorar la situació: va acceptar tot allò que venia imposat de dalt, encara que 
xoqués amb les seves idees i ho considerés un despropòsit, i va fer de la seva 
meticulositat i disciplina la millor arma per lluitar contra l’abandonament de les 
ciències per part dels governants, però el seu treball va ser individual i sense 
interès per crear escola. 
Fages era un erudit, ho era en diversos camps i fruïa de la seva erudició. El seu 
discurs d’ingrés a l’Acadèmia de Ciències constitueix un brillant exercici 
d’erudició històrica en el camp de la química. En el seu darrer treball “los 
métodos indirectos de la química analítica”  desplega tota la seva erudició en la 
matèria de la seva especialitat. 
No considero a Fages un geni imaginatiu de la Ciència com Avogadro, Einstein 
o J.S. Bell, per exemple, sinó més aviat un treballador meticulós, intel·ligent i 
incansable com Mme. Curie, Martí Franquès o Gay Lussac. 
 
 
 

L’OBRA DE FAGES 
 
Joan Fages no va publicar mai cap llibre, ni tant sols de la seva especialitat, 
malgrat això no es pot discutir la importància de la seva obra científica. Fem-ne 
un repàs. 
 
A) ARTICLES PUBLICATS A REVISTES CIENTÍFIQUES: 
 
Recherche des chlorates et des bromates au moyen de la strichnine. 
Publicat a Annales de Chimie Analytique, Paris, 1900. 
Reproduït a Merck’s Report, X, Darmstadt; a Formulaire général de Réactions 
et Réactif. Paris, 1906; a Merck’s Reagentien Verzeichnis. Berlin, 1903 i a 
revistes espanyoles. 
 
Action des sulfites sur les nitroprussiates (réaction de Boedeker). 
Publicat a Annales de Chimie et de Physique, Paris, 1902. 
Extracte publicat a Comptes rendus de l’Académie des Sciences de Paris, 
1902. 
Reproduït a Annales de Chimie Analytique, Paris, 1902 , al Bulletin de la 
Société Chimique de Paris i en altres publicacions. 
 
Aplication du nitroprussiate sodique à la recherche des composes 
stanneux. 
Publicat a Annales de Chimie Analytique, Paris, 1902. 
Reproduït a Chemisches Centralblatt,1903 i a Merck’s Reagentien Verzeichnis. 
Berlin, 1903. 
 
Formulas generales de corrección en determinaciones analíticas, en las 
que se utiliza la llamada filtración parcial. 
Publicat a Anales de la Sociedad Española de Física y Química, Madrid, 1903. 
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Reproduït a Annales de Chimie Analytique, Paris, 1903 i a Physikalisch-
chemisches Centralblatt, Leipzig, 1904. 
 
Formulas especiales de corrección en la filtración parcial cuando las 
determinaciones experimentales son por polarimetría o volumetria. 
Publicat a Anales de la Sociedad Española de Física y Química, Madrid, 1903. 
Reproduït a Annales de Chimie Analytique, Paris, 1903. 
En extracte a Physikalisch-chemisches Centralblatt, Leipzig, 1904. 
 
De la determinación cuantitativa del arsénico pesando piroarseniato 
magnésico. (Primer article). 
Publicat a Anales de la Sociedad Española de Física y Química, Madrid, 1904. 
Reproduït a Zsitschpift für Analytische Chemie, Wiesbaden, 1905 i a Annales 
de Chimie et de Physique, Paris, 1905. 
En extracte a Physikalisch-chemisches Centralblatt, 1905. 
 
De la determinación cuantitativa del arsénico pesando piroarseniato 
magnésico. (Segon article). 
Publicat a Anales de la Sociedad Española de Física y Química, Madrid, 1904. 
Reproduït a Annales de Chimie et de Physique, Paris, 1905 (refós amb el 
primer article). 
 
De la determinación cuantitativa del arsénico pesando arseniato 
argéntico. 
Publicat a Monitor de la Farmacia. Madrid, 1904. 
Reproduït en revistes de Farmacia espanyoles i estrangeres. 
 
Acción de los sulfuros sobre los nitroprusiatos; causa de la coloración 
resultante y de sus variaciones. 
Publicat a la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Madrid, 1905. 
Reproduït a Anales de la Sociedad Española de Física y Química, Madrid, 1905 
a  Zsitschpift für Analytische Chemie, Wiesbaden, 1906 i a Revista de Chimica 
pura é applicada, Portugal, 1906. 
En extracte a Chemiker Zeitung, 1906 a Chemisches Centralblatt,1906 a 
Annales de Chimie Analytique, Paris, 1905 i a Bulletin de la Societé Chimie de 
Paris, 1907. 
 
Acción de los sulfuros sobre los nitroprusiatos: sensibilidad e 
interpretación de la reacción analítica. 
Publicat a la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Madrid, 1905. 
Reproduït íntegre o en extracte a les mateixes revistes que l’article anterior. 
 
Del modo de expresar la acidez. 
Publicat a la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Madrid, 1907. 
Reproduït a Anales de la Sociedad Española de Física y Química. 
En extracte a Chemiker Zeitung, 1907. 
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Consideraciones sobre los errores y la técnica de la balanza en análisis 
química. 
Publicat a Anales de la Sociedad Española de Física y Química, Madrid, 1908. 
 
Aplicación de la orina a la investigación general de oxidantes. 
Publicat a la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Madrid, 1908. 
Reproduït a Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 1908, i a 
Annales de Chimie Analytique, Paris, 1909. 
En extracte a Chemiker Zeitung, 1909. 
 
Investigación y determinación cuantitativa del clorato potásico en la 
orina. 
Publicat a la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Madrid, 1908. 
Reproduït a Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 1909, i a 
Annales de Chimie Analytique, Paris, 1909. 
En extracte a Chemiker Zeitung, 1909. 
 
Contribución a la toxicología de los cloratos. 
Publicat a la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Madrid, 1908. 
Reproduït a Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 1909. 
En extracte a Chemiker Zeitung, 1909. 
 
Análisis de nitros refinados, pólvoras y explosivos cloratados. 
Publicat a la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Madrid, 1909.i a Anales de la Sociedad Española de Física y 
Química, 1909. 
 
Contribución al análisis del nitro de Chile. 
Publicat a la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Madrid, 1909.i a Anales de la Sociedad Española de Física y 
Química, 1910. 
 
Un caso de acción catalizadora de las sales argénticas: sus aplicaciones. 
Publicat a Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 1910. 
 
B) TREBALLS PRESENTATS A CONGRESSOS. 
 
Recherche des clorates. 
Presentat al V Congrés Internacional de Química Aplicada. Berlin, 1903. 
Reproduït íntegre o en extracte a la majoria de revistes alemanyes de Química i 
a Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 1903. 
 
Investigación analítica de los cloratos. Generalización a muchos 
oxidantes. Colorimetria de los cloratos. 
Presentat al Congrés de Ciències de Zaragoza. 
Publicat a la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Madrid, 1908. 
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Reproduït a Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 1908 i a 
Annales de Chimie Analytique, Paris, 1909. 
En extracte a Chemiker Zeitung, 1908. 
 
Los métodos indirectos de la Química Analítica. 
Presentat al congrés de València de 1910. 
Reproduït a la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Madrid, 1910. 
Traduït íntegrament a l’alemany pel Dr. Werner Mecklenburg i publicat a la 
colecció de monografies científiques dirigida pel Dr. W.Herz a Stuuttgart. 
 
C) DISCURS D’INGRÉS A L’ACADÈMIA DE CIÈNCIES. 
 
Los químicos de Vergara y sus obras. 
 
Tarragona, gener de 2011 
 


