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En compliment de la normativa reglamentáriad'aquestaReial
Académia,segonsla qual és preceptivala intervenciódels Académics numerarisen el discursinauguralseguintI'ordre d'antiguitat,
em correspon,aquest any 1999, presentarel discurs inaugural del
cursacadémic1998-99.D'acord amb les matdriesde la secciócinquena a la qual pertanyoHistdria, Legislaciói Formació ProfessionalpresentaréI'activitat del farmacéuticen les farmáciesmodernistes,i també
la sevarepercussiói els antecedentsen el context historicoartísticfarmacéutic a Catalunya,que seráexposatamb el títol <Farmáciai art a
Catalunya>.

FARMACIA I ART A CATALUNYA
1. ANTECEDENTS I REPERCUSSIÓ DE L'ART MODERNISTA
EN EL CONTEXT FARMACEUTIC A CATALUNYA
austríac,del
El Modernismees distingeix del S¿zz¿ssionstil
Jungendstilalemany,de I'estil 1900 belga, de 1'Art Nouveau francés, del Liberty italiá i del Modern Stile anglésper un signe reformador diferencial i socioldgic que va pertányerexclusivamenta la
capital de Catalunya.La influéncia d'aquest art peculiar fou molt
important en el camp farmacéutic.
Sobreels fonamentsde I'antigaciutatromanaBarcino,la coldnia que va gaudir de més primacia al llarg del Mediterrani i que va
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flns a mitjanseglexrr, es va crearI'any 140I I'Hosseremmurallada
pital de la SantaCreu, que des dels seusinicis va comptaramb l¿r
considerac'la
de fet com la més antigai la
sevafarmáciahospitalária.
pioneraen el contextde la f'armiciahospitaláriaeuropea.E,lrecinte
constitueixactualmentla seude la
que va ocuparaquestaf-arnlácia
Reial Académiade Farmdciade Catalunya.
T a m b éI ' a n t i c C o l . l e g id e C i r u r g i a ,d ' e s t i l n e o c l á s s i ca, m b e l
seu célebreamfiteatreanatdmici els vitralls de Rigalt, consritueix
avui la Reial Académiade Medicina de Catalunya,ubicadatambé
en el recintehospitalari.Al voltant d'aquestedifici és precisament
la flra de SantPong.
on se celebr¿r
més famososde la ciutat és el Palau
Un dels edif-lcismodernistes
I'any
1908,és I'obra mestrade DoméEdificat
de la MúsicaCatalana.
i
ornamentat
amb
bellesesculturesi pecesde cenechi Montaner está
en
mateix
que el monestirbenedictí.
troba
el
sector
rámica.L edifici es
de
Barcelona
demográfic
la
El creixement
del seglextx va f'er neel pla urbanísticideatper l'enginyerIldefonsCerd),que
cessariaplicarr
assumeixels postulatsdel moviment polític i cultural anomenat
Renaissance
i queen el campafiístices va concretaral llnal de segleen
el Modernisme.
El conjunt arquitectdnici barri de I'Eixample constitueixsense
dubteun dels exemplesmésinteressants
d'aquestaépocaa Europa.És
pioner del moviment Lrrbanístic
conteutporanieuropeua Catalunyai
contéla major part de les farmicies modernistes.
Una infinitat d'eclificisi localsdecoratsamb la rica ornamentació
modernista,sónel viu exemplede la maneraamb la qual aquestestilva
contribuiral progrésde I'art. aportantnousmaterialsbellamentelaboratscom arael vidre,la fusta,el ferro fbrjat i la cerámica,contingutsen
moltesfarmáciesi hospitalscoln ara el de Sant Pau.de gran riquesa
cromáticaaixí com d'elementsdecoratius.
Al llarg d'aquestpanor¿lma
esquerniticd'aquestperíodede la histdria artísticade la f'armácia.no podem oblidar dos edificis singurars
dei Modernismesituatsal nord de la Diagonal,l'avingudaque divicreix
la ciutaten duesparts.En primerlloc, la SagradaFamília,él grantemple expiatorii l'obra nés conegucla
de Gaudíen tot el món, on el seu
geni arquitectbnicassumeixuna simbologiareligiosacomplexa.Des
del 1883fins a la sevamort. Gaudíva consagrarlá sevavidi a aquesta
obra que va quedarinacabacla
i que s'ha continuaten épocaposierior,
malgratles fortespolémiquesesclevingudes.
És curiósdestacarIexisténciaen aquestedifrcid'inscripcionsclematériamédica.com araThu,s.
El segon,és I'Hospitalde SantPau,obrade Doménechi Montaner
que ocupauna ámpliasupertícieamb diversospabellonsd'obra vista i
clecorats
amb cerirmicapolicromada,i rodejatsde bellsjardins.
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S'ha de fer notar que Gaudí va planificar una ciutat jardí e¡cara
que no es va arribar a dur a terme, perd que avui en dia constitueix
un bell parc qualificat per la UNESCO com a patrimoni de la huma_
nitat, es tracta del Parc Gtiell, un conjunt en c1uédestaquen 8(r co_
l u m n e s q u e s o s t e n e nu n s o s t r e r i c a m e n t d e c o r a l .a m b m o s ; . r i e

constitueixaixí mateix un magnífic parc cle plantes-.¿ir".rr'ln?Jrl
Precisamentl'arc del Parc Güell. realitzatper Antoni Gaudí i Cor_
net, está ubicat a I'entradade Ia Facultatde Farmáciade B¿rrcelona.
i I'any 1995 va ser elegit com a lo-uotipdel 150 aniversaride la
seva creació.

2. MODERNISME I FARMACIA
El paper de les farmáciesmodenlistesa la ciutat de Barcelona
ha estat el de ser pioneresdels nous estils, de les noves concepci_
ons de I'espai,de la implantacióde l'úrsde nous materialsicie nous
sistemesd'il.luminació, pel que fa a I'aspecteartístic,perd també
van ser pioneresen la creació i elaboracióde nous medic¿rnrents.
Les farmicies han constituit veritablesobres d'art ja des d'an_
tic. Destaquemen aquestsentit la farmáciade Llívia, situadaen un
petit poble de la fronteraentre Catalunyai FranEa,consider¿roa
per
algunshistoriadorscon-lla t'armáciamés antiga d'Europa;la firrma_
cia Pallardsde Solsonai també l'hospitaláriade Cirona.
Entre les farmlcies més representatives
destaquemles que
tenen els elementsdecoratiusmés representatius
de I'art modr,rnis_
ta com són el ferro forjat. el mosaic i també el joc de línies ¡ecres
i corbesde fusta i de ferro. La utilitzaciód'aquestsmotius contras_
ten entre unes faEanesi altres,i la cornbinaciódels diversosr-r-rotius
és múltiple i s'obtenenresultatsdif-erents.
Tot i aixd es pot veure
una certa unitat estilísticai unes constantsen cada una cle les
faEanes.
Deixant de banda els motius estructuralsdecoratiusQue cleta_
llirrem més endavant.s'ha de destacarI'aparició constanten les
diversesfaganesde dos trets distintius i característics:les lletres
dels rétols -d'estil modernista-i els diversossímbols i emblemes
propis del món de la farmácia,protagonitzatsper la copa i la serp
enroscadaal voltant seu -el símbol específic del farmacéutic i d!
la farmicia-. Aquest símbol apareixusualmenten algunesd'aquestes
farmáciescom ara la farmlcia Mestres.
Perd, el més importantd'aquestaf'annáciasón les meravelloses
vidrieresde la part superiorde les portesi aparadors,disposades
en
tres espais ondulats. Hi destaquenels colors malva, verrnell i

r5

taronja de les flors i els diversos verds de les fulles i tiges encreuades.Un dels vitralls és cliferent,en ell el blau és e-l color
predominant.Per remarcarla bellesadels vitralls hi ha un sistema
d'il.luminaciódes de I'exterior.
per a una exposiciósobre
El fet que hagin estat seleccionades
vitralls de I'Eixample -<Contrallums>,del 20 d'abril al 3l de maig
de 1983-, patrocinadaper l'Ajuntament, deixa constánciade la
qualitat extraordináriad'aquestesvidrieres; element decoratiuque
també va ser usat a la resta de I'edifici, com es pot veure a les
t r i b u n e sd e l s p i s o s s u p e r i o r s .
Entre les diferents portes i aparadors,hi ha situats set plafons
de fusta i vidre on esta representatel símbol de la f'armácia.Per
damunt es formen una espéciede capitells de fusta que simulen
sosteniruna marquesina,on un relleu sobre fusta indica la paraula
forntitcia envoltada de motius florals.
La farmácia prdpiament dita té tot el mobiliari pintat de color
crema, eucara que origin)riament el to era més fbsc. Els armaris
són tancats.amb portesde línies corbesi relleusde fulles i flors que
les coronen.Aquestsmotius es repeteixenen els baixos relleus de
la palt inferior i en tot el treball de fusteria.
El taulell.de marbreifusta, té tres cossos,il'ornament principal és un relleu en tbrma de ventall que emmarcadiversosmotius
ve-uetals.
Es curiosa la presénciade dos expo.sitors,
també de fusta -un
a cada bandade la porta d'entrada- i una peculiar bdsculaamb la
part davanteratotalmentde fusta tallada.Tots els ntoblessegueixen
la mateixa pauta decorativa:cap línia recta.
En darrer terme, hem d'esmentarla presénciad'una caixl
registradorametál.lica profusamenttreballada.La quantitat ntixima que pot enregistrarsón 99,5 pessetesi és molt cobejadapels
decoradors,perd com es pot suposarés absolutamentinútil ¿rvuien
dia. Qui els hauriade dir en aquell tempsque un medicamentpodia
superar aquest preu!
Encaraque el dissenyde les faganesi de les portesd'accésde
les farmácies modernistesen general és molt variat, quasi totes
s'organitzena partir d'un marc quadrat,propi de I'estiuctura de
l'edifici on s'inscriuenles línies que distribueixenla disposiciódels
motius decoratiusabans especificats,algunes de forma poligonal
amb el predominid'anglesrectes,ialtres amb línies corbesi traEats
ondulats més típicament modernistes.
Entrant ja més directamenten els motius decoratiusprdpiament dits, és necessariesmentarels quatre més importantsi generalitzats:
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- El feno forjat, tant en referénciaa la disposició de I'organització de la faEana,com per als rétols i altres estructures'
- Els vitralls de colors amb motius florals'
- Els mosaics.
- La utilització de fusta organitzant I'espai o decorant alguns
laterals de les faEanesamb relleus i sanef-es'
El ferro forjai, en el períodeModernistafou un dels motius més
utilitzatsgráciei a la seva ámplia gamma de possibilitatscreatives,
alguns exémples són les reixes i els rétols. També és interessantel
,"i, pup", en 1a decoració de capitells, cornises i fanals d'aquests
estaúliments.Un exemple és la farmácia Enrich. El ferro forjat
divideix la faEana en tres peces, en la central podem apreciar la
copa amb la serp enroscada.El símbol té a cada costat un vitrall
decorat amb dos aparells de laboratori específics:un microscopi i
un autoclau.
S'ha de destacarel fanal que decora el que havia estat la
farmácia laboratori Viladot, d'una gran bellesa estbticagrácies a les
seveslínies ondulades.També s'ha de destacarel fanal a la cantonada de la farmácia Sastre-Marquésdel carrer Hospital, ideada per
l'arquitecteJosep Puig i Cadafalchi fabricat el 1905, com també
el de la farmácia Madroñal.
El carrerde I'Hospital va ser durantmolt de temps,fins al final
del segle xtx, una de les vies d'accésa Barcelona.Per la porta de
Sant Ántoni, que estavasituadaal final del carrer del mateix nom
-prolongació del carrer de I'Hospital-, entraven a Barcelona els
viatgers-provinentsde tot Espanya.Aquesta circumstánciava donar lloc a una expansiódel barri.
Fou el 1865 quan Ramon Marquds i Mata fundh la seva farmácia en aquestlloc. Aixd ens ho confirmen els númerosromans de
la faEana.El 1905 fou reformadasegonsel gust de l'época per Puig
i cadafalch, que li doná I'aspecte que encara conserva.Aquest
arquitecte també construí el mateix any la casa del Dr. SastreMarquds situada al carrer Eduard Conde, 44.
Él local dóna a dos carrers: Hospital i Cadena. La fagana té
timpans decorats amb esculturesde gerros plens de flors. A la
de la pedra on
cantonada,un bellíssim fanal de feno forjat <<surt>>
i amb lletres
fanal
del
costats
Als
flors.
de
hi ha baixos relleus
i la data de
propietari
primer
del
nom
el
vermelles hi ha escrit
fundació.
El Sr. Marqués i Mata fou substituit pel seu fill i el seu nét
anomenatsambdós Francesc Sastre-Marqués,nom que també han
portat els seus successors.Antigament aquestafarmácia posseia un
iaboratori annex. Aquí s'elaboravenespecialitatstan conegudes
t'7

usat contra els cucs. i la
com el <Sucredel Dr. Sastre-Marqués>,
<Limonesia>,espécie de magnésiaefervescentanalgésica.
L'element més característicde I'interior és una vidriera policromada, de forma semicircular amb representacionsde flors i
fulles, on predominenels colors blau i verd en diferentsgammes.
Está situada en una espdcied'entresdl, on el Sr. Sastre-Marqués
i els pots antics.
conservales orles dels seus predecessors
En relació amb els pots, es considerenmés interessantsels
albarels amb tapa que resten i que pertanyien a una col'lecció
antigament més ámplia. Estan decorats amb daurat sobre fons
blanc i en lloc dels noms de les drogueshi ha un número.
A la rebotiga hi ha un taulell amb mampara de fero forjat que
forma flors, i vidrieres rÓmbiquesde colors blanc translúcid,vermell i blau.
L'última característicadestacableés el sostrede la farmácia: un
cassetonaten el qual, abans, la fusta llaurada estava pintada de
negre, porpra i blau cel; i d'allá penjava un llum de ferro forjat.
Actualment está cobert amb una capa blanca de guix.
Els vitralls són el més característicd'aquestesfaganes.La gran
gammade colors vius amb motius florals els dóna una gran riquesa
plástica. Els colors predominants-verds, vermells i grocs- potencien una gran riquesacromáticai una lluentor excepcional.Predomina, en quasi tots els vitralls, la decoraciófloral: el lliri, la dália,
la rosa, el cascall,la rosella, entre altres, en superfíciestransparents
plenesde color que constitueixenun univers vegetal a través d'un
complex entramat.En relació amb els vitralls, és important el de la
farmácia Padrell,consideradacom la rnés antiga de Barcelona,on
podem llegir I'any 156l en el vitrall localitzatdamunt de la porta
d'accésde la FarmáciaFonoll. En aquestafhrmácia s'han de destacar dues belles finestres formades per vitralls decoratsamb lliris
i dos pots de farmácia.Un altre exemple és la farmácia Martí-Lledó,
on podem trobar les figures d'Hipócrates i Galb en els vitralls que
hi ha damunt de les finestres.Desafortunadamentavui en dia ja no
és una farmácia i s'ha perdLrtuna part important del seu patrimoni.
Tarnbé la f¿rmácia Bolós destacapels seu bells vitralls. La
história inicial de la farmácia queda recollida en una autobiografia
del primer propietari titulada Memorius y Documentosde Antonio
Novellas y Roig, il.lustrada amb fotografies d'época, on relata les
sevesvivéncies.Aqtrestcuriós llibre que comprdn un períodeentre
1879-1942encaraes conserva.
El Dr. Novellas es llicencii en Farmáciael 1901 i comenEá
a cercar un local on instal.lar la seva oficina. En aquell temps
I'Eixample estavaple d'oficines de prestigiososllicenciats:Duran
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Botta amb
i Esoasa,Jordana,Ribalta,Senallonga,Freixas.Capella,
recent'
- quals no podia competir un llicenciat
els
de la seva tascacom a farmait.. descriureels comenEaments
céuticd'oficinailadecotaciódellocal,considerointeressal"lt
ja que la farmácia
trunr.tiut" les prdpies paraulesdel Dr' Novellas'
estructura'
ha sofert canvis mínims en la seva
en
<A fines de setiembrede l90l hallé un local para alquilar
CataluñaRambla
la
de
77
n'
casa nueva aún no terminadaen el
vieja
y frente al monumento a Clavé' casi cara con la
ül;".i;
recursos
menguados
de
farmacia del Dr. Andreu. Disponiendo
Falguera'
económicos,negocié con mis amigos los hermanos
Estos
citado.
local
en
el
oficina
árquiü.tor yu, u-fin de instalar la
imperante
moderno
neo
gusto
el
dibujaion la farmacia según
;it",
y de malas
entínces, aprovechandoque é1 local era pequeño
con grandes
dispensario
un
salón
Se redujo la oficina a
concliciones.
un naranjo
figurando
policromados
candelasvidrieras de cristales
con un
rojocolor
de
haya
de
dando a la calle. La estanteríaera
y-rebuscada'
caprichosa
forma
mostrador de fresno y caoba, de
taburetes blancos completaban el ajuar' Una puerta
Tres grandes
"el
al
despacho cle la derecha, mirando al fondo y otra
daba
cada
a
u¡a
y
líquidos
sólidos
iuforutorio y .on la c'orclialerade
tarde en 1906
lado. La iluminaciónfue primitivamentea gas y más
instalé 1a electricidad'..>
El
<<Ladecoracióndel dispensarioera de estilo y simbólica'
de
frisos
dos
con
azulado
fondo
techo semejabaabovedado'de
con cuatro
hojas y culiivos botánicos que rematabana los lados
bajo
la
serpien^te;
y
la
copa
con
*",lulion.. dorados y u",d"
ellosunascintasconlosnombresdeFors'Carbonell'Scheeele
respeto' El
y Lemery, cuatro grandes farmacéuticosde mi gran
base de
a
m
e
d
a
l
l
o
n
e
s
l
o
s
motivo botánico-que enla'aba
p
r
í
m
ulas se
y
a
c
ó
n
i
t
o
s
a d o r m i d e r a s ,e s t r a m o n i o s , b e l e ñ o s '
e
f
e
b
os que
d
o
s
c
o
n
f
o
n
d
o
d
e
d e s a r r o l l a b ae n e l p l a f ó n
sol se
el
mientras
mortero
gran
pulverizaban drogas en un
naciente
día
del
y
galas
frescor
el
ieuantabaen el ciáo con todo
que dejaba
(plafón izquierdo). Otro niño sacudíauna adormidera
de la luna
signo
el
bajo
.u"t. ,r, sómillas sobre otro durmiente
y con búhos Y murciéiagos'"
Deixantclebandal'est-ildescriptiudelDr.Novellas,caldirque
eldespatxinteriortambéestddecoratambdiversosnrotiusvegetals
i cintes sobre fons blau cel' Aquí destaquendues ^meravelloses
pas en forma de cor'
vidrieres situadesa cada banda d;un marc de
lliris sobre un fons
els
I'altre,
i
a
Á un .orru, predominenles dálies
de fulles en diversos tons de verd'
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Hi ha encaramés vidrieres:unes a les finestresi clamuntdels
aparadors,on destacael nom de Novellasen lletresvermelles;i una
altra a l'interior de I'oficina amb flors i tiges enllaEades.
Per concloure amb la decoració és interessantdir que els
cordiolerscontenenuna col.leccióde cerdmicablanca i blava, i
que damunt de la porta d'entrada hi ha un rétol de ferro forjat amb
el text Fanniicia J. de Bolós pintat en lletres blanques.
El Dr. Novellas inausur¿\el seu establimentI'onze de gener de
farmacéuticscom ara el degá de la
1902, en presénciade dest¿rcats
Facultat i d'alguns periodistes.
El 1906 el Dr. Novellas va comenEar a elaborar preparats
homeopáticsi, més tard, va continuar fabricant específicsen un
laboratori propi situat a la Diagonal, com, per exemple,les <pildoras
de colina Novellas>>,colagog a base de fel de brau, belladona,
agar-agar i boldo.
L'any I9l7 participáen la <ExposiciónMédica de producciones
Originarias de los Paísesde Lengua Catalanao de autoresnacidos
o residentesen los mismos,. que es presentáen el Segon Congrés
de Metges de la Llengua Catalana.
Les seves múltiples ocupacions van fer que deixés la seva
oficina, que va vendre el 192'7 a Antoni de Bolós i Vayreda,
farmacóutic olotí de coneguda família. que posteriorment la llegá
al seu fill Jordi de Bolós i Capdevila.
En la part de la ciutat de Barcelona.que antigamentva estar
envoltadaper muralles,podem trobar la farmácia modernistaFonoll, ja esmentadaanteriorment,que té un fantástici original vitrall.
Aquest vitrall és obra de Joan Espinagosai Ferrando (Biosca,
1858 - Barcelona,1931), autor prdcticamentdesconegutper I'absénciade signaturaen la majoria de les sevesobres. L,any 1894,
Joan Escudé, el propietari llavors de la farmácia Fonoll, va decidir
reformar-la i adequar-la a I'estil modernista. Va encarregarels
vitralls. l'elementdecoratiumés destacat.a aquestartista.especialitzat en vidres pintats i decoratsa má i, més concretament,en els
treballs amb ácid tan característicsd'aquell moment. va introduir a
Catalunya el vidre privilegiat -imprés- de diferents dibuixos i
colors, que importd d'Anglaterra, i també va fer conéixer la
marmorita, producte de la casa Saint Gobain de Franga.A la part
superior figura el nom de la farmácia Padrell, una de les farmácies
més antigues de Barcelona, establertaper Leopold padrell al barri
de la Ribera. L'articulació d'aquest vitrall emplomat está feta de
fusta amb ondulacionssinuosesi nrovimentsel.líptics,que s'estenen als dos costatsde la porta d'entrada,decoratsamb dos pots en
blanc i blau, amb una franja obliqua ascendentamb inscripció i
20

motius florals d'on sorgeix una combinaciósuggeridorade flors i
fulles de narcís,lliris i rosellesque pugen cirp al sol' que projecta
els seusrajos i en el qual apareix la data de la tundació i el nom
de la farmácia Padrell esmentatabans.Els colors del vitrall donen
fe del grau d'habilitat del vidrier Espinagosa'
Podemtrobar vitralls també a l'interior de moltestarmácies'un
cas especialés la farmicia Madroñal. Aquesta farmácia va ser
fundadaper JesúsPrats l'any 1901.la va regentarfins el 1949,en
que fou adquirida per Severo PesqueiraGonzález.El 1913 va
passara mans de la Sra. MontserratMadroñal.
La decoracióexterior i interior está basadaen la fusta. Per sota
d'un fanal de ferro forjat amb vidres vermells hi ha un rétol de
lletres gótiques dauradesamb el mof .farmdcla. Aquest tipus de
lletra es repeteix en els rétols dels tres plafons exterior on s'especifica la data de fundació.
Hi ha dues portes de vidre, gravat amb el símbol de la farmácia, i de fusta amb relleus que representenrosetesquadrilobulades.
Les manetes són de ferro forjat també amb rosetes.
Quan s'accedeixa l'interior es té la sensaciód'entrar en una
catedralo en un castell medieval tot de fusta' La decoració segueix
una tendéncia neogdtica que en el modernisrneera bastant freqiient. com es pot observaren les obres de Puig i Cadafalch.
Totes les parets estan cobertes amb armaris i prestatgeriesde
noguer i roure, que recorden les finestres gbtiques ja que estan
sostingutsper fines cohtmnes i coronatsper tlna cresteriad'estil
gdtic florit amb rosetes quadrilobulades,pinacles i coronaments
amb forma de flors de llis. Estan pintats de color marró fosc amb
línies daurades.La roseta quadrilobuladaés el motiu preponderant
de la decoraciója que també es trob¿ta la part inferior dels armaris
i taulells.
Perd, I'element més destacatsón tres arcs ogivals disposats
com en les naus d'una església:un de central,més ample i dos de
laterals; sostinguts per columnes amb fulles d'acant. Aquests arcs
coronaven un taulell de taquilla, amb una petita porta que dóna
accés a una espéciede rebotiga descoberta.Donada la incomoditat
d'aquest tipus de taulell, l'any 1942 se'n va afegir un de nou situat
davant de I'anterior. Aquest segon moble segueix les mateixes
pautes de decoració que la restal se suposa que fou construit pel
mateix ebenista;i és on actualmentes dispensenels medicaments.
A la part superior de la paret, per damerede les cresteriesdels
¿rmaris,es representendiversesplantes medicinalsamb els noms
que donen la impressiód'un cddex medievalper la
colresponents,
perd, es pot
sevapolicromia,que el temps ha anat apagant.Enc¿rra,
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percebreaquestefecte, i podem veure dibuixos d'avena sativa,
plantago, verdnica, entre altres.
La porta d'accés a les dependénciesinteriors és baixa i está
coronada amb un arc de mig punt. Damunt d'aquest hi ha una
finestra de doble arc apuntat que conté en el seu interior dues
vidrieres amb les efígies de dos il.lustres farmacéutics:Yáñez i
Carbonell,principals inlroductorsde la farmácia química a
Catalunya.Al costatd'aquestavidriera s'exhibeix una col.lecciride
flasconsde cerámicablanca vidriada i amb lletres vermelles,que
són originals dels temps de fundació de la farmdcia.
Encaraes conservaf-lasconsde vidre que conteneningredients
tan curiososcom ara sang de dragó i ovaris dissecats.En aquesta
farmácia també s'elaboravenprescripcionshomeopátiques.
En la descripciódel local cal fer esmenta part del sostre:tot fet
de fusta policromada, amb sis figures de cassetonatque delimiten
cinc revoltons. Dintre de cadascunhi ha una roseta quadrilobulada
amb un escut pintat al seu interior; estan representatsels de les
quatre províncies catalanesi el símbol de la farmdcia. La serp i la
copa també són presentsal sostre, situadesal darrere dels arcs
ogivals, i estan pintadesen un to més clar que la resta.
Es interessantdestacarque els matisosaconseguitsper artesans
i artistes.que treballavenen tallers i gremis d'estil medieval, són
irrepetibles.En alguns establimentss'ha intentat restauraralguns
detalls,perd aquestatasca nrai no ha arribat a I'algada dels originals.
EI mosaicés un dels altreselementsprofusamentutilitzatsi que
gaudeixen de gran apogeu durant I'dpoca Modernista. Aquestes
obres, treballadesamb molta paciéncia, componen plafons en
faganesi creen espais de gran interés. La técnica del mosaic fou
redescobertaen l'época Modernistai la trobem executadatant en
les grans construccionsde llavors. com ara el Palau de la Música
Catalana,el Parc Güell. l'Hospital de Sant Pau -com ja hem indicat
abans-, i també en la decoració de faganesde diversos establiments, entre els quals hi ha algunes farmicies com ara I'antiga
farmácia laboratori Viladot. que té dos srans mosaics de Lluís
Brun.
La situaciód'aquestafannácia al xamfri del carrer Bruch amb
la Ronda. pennet que la seva fagana pugui ser admirada en tota la
seva amplitud pels vianants.encaraque actualmentja no és una
farmdcia.
Dos plafons de mosaic policrom ornats amb motius vegetals
formen la part més important de la fagana. En aquestsplafons
s'indica el nom del propietari,i, entremig dels dos plafons, situat
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just a la cantonadadels dos carrers,hi ha l'ap¿rador.Cal constatar
lambé la presénciad'arbres de ferro fbrjat, amb les sevescoffespoals costatsdels
nentsfullés verdesi f'lors rosades,que estansitu¿rts
nlafons.
L'aspecte exterior es completa amb dues portes convexes,Llna
a cada ó^.."., formades básicamentper vidrieres policromes que
representenflors, tiges i palmes. A la part de dalt de la faEanaes
poi u"rr. un típic fanal modernistade f'eno forjat i vidres vermells.
El Dr. FrancescXavier Palomasi Bons (1876-1936)fou catedrátic de Matéria FarmacéuticaVegetal i degá accidental de la
Facuitaten el períodecomprésentre el 29 de novelnbredel 1934
i el 26 de febier de 1936. També fou vocal quart del sindicat de
farmacéuticsde Barcelona,elegit el 1919. Posseíla farmácia del
1905 al 1925.
El Dr. Palomas va aplicar els seus coneixementsvegetals a la
decoracióde la sevafarmáciael 1905.Aixd es pot observaren les
vidrieres i el sostre,decorat amb flors estucades,que van ser
posteriormentrepintaclessota les indicacionsdel Sr. Viladot'
L'interior del local está presiditper un petit mostradorde fusta
de forma oblonga. Pel darrere hi ha una columna de fusta, al
voltant de la qual es distribueixen els armaris i les prestatgeriesde
fusta tallada I amb profusió de línies corbes. Dintre d'aquests
armaris es pot contemplarla col.lecció de pots que prové d'una
antiga farniácia de la província de Lleida.
de la decoracióinicial s'ha
Un dels elementsmés característics
perdut.Eren les vidrierespolicromadesque ocupavenel lloc on ara
¿stansituatsels mosaics.Els transportsde tracció animal, en passar
pel davant de la farmácia, llenEavenpedretesque impactaven
iobre els vidres i els esquerdaveno els trencaven,per aquestmotiu
el pare del Sr. viladot -que el precedíen la regénciade la farmáciava substituir-los per plafons de mosaic que el'lcaraperduren i que
més notbries'
constitueixenuna de les característiques
La fusta també va ser utilitzada arnb freqüéncia en l'época
Modernista. La disposició de les línies estrllcturals de les faEanes
está marcada,la majoria de les vegades,per línies corbesde fusta
i, a vegades, també de ferro forjat, que emmarquen els -diversos
vitralls i motius decoratiusde la faEana.En les farmácies,las línies
a vegadessón totalmentregularsi poligonals,i creen una disposició áominada per angles rectes que es complementenamb la
decoracióorgánicaque domina la fagana.En alguns casos.la fusta
ordena la pórta d'accés, decora amb la creació de tires vegetals
ondulades,emmarcaplafons, crea arquitecturasimuladai s'utilitza
Der crear relleus decoratius com ara plafons, com és el cas de la
2-l

farmácia Nordbeck. La primera impressió que es té en contemplar
aquestafarmirci¿rés pensar que al seu exterior ac¿rbende treballarhi els artesansdel modernisme.I gairebéés així; el Sr. Norbeck va
decidir restaurar-laal poc temps de f-er-se'nchrrec, i li va donar
I'aspecteque tenia quitn va ser inauguradael 1905, amb la col.laboració del vidrier Vidal i I'envernissadorGuasch.Aixd permet
apreciar el treball que els tallistes de fusta van fer en els plafons
exteriors,que fins fa poc estavenpintats de blanc.
Perd, el més atraientsón ies dues vidrierespolicromessituades
a sobre de I'aparadori de la porta d'entrada.Hi domina I'element
vegetal. amb tiges i flors fantástiquesde diferents colors -blau, lila
i groc-, encaraque I'ornamentmés abundantés la fulla de castanyer indiá, d'un color verd vigorós. En aquestsvitralls hi mancaven una série de peces que han estat reposades,ja que s'ha
aconseguittrobar uns tons molt adequatsque no trenquen la delicada harmonia dels colors.
Entre les dues vidrieres hi ha situat un anunci de femo forjat,
típicament modernista,on es representala serp i la copa envoltades
de dil-erentsmotius corbats. Per damunt d'aquests elements decoratius, hi ha un rétol pintat sobre vidre i envoltat per arcs de fusta.
Els tres plafons de la part exterior estan pintats en tons foscos
i són de dos tipus. El central és de fusta tallada formant espigues
i diferents línies corbes, que es van unint alhora que pugen cap
amunt formant les branquesd'un arbre que té, en la seva copa.
flors de relleu més acusat.Els altres dos plafons estan situats a
banda i banda de la porta d'entrada i I'aparador; són iguals i estan
decoratsamb flors, fulles i línies corbes; estan pintats del mateix
color que el plafó central.
La farmáciava ser fundadael 1905 per Lluís Salomó;el succeí
Arnau Izard Álvarez de Lara, farmacéuticque pertanyéa la Comissió Científica del Col.legi Oficial de Farmacéuticsde Barcelona,
establertaa la junta general de 24 de febrer de 1931. També fbu
cinqué vocal de la denominadaDelegació Barcelona de la Junta
del Col.legi Oficial de Farmacéutics
el 1933.Fins que la va adquirir
el Sr. Nordbeck la l-armácias'anomenavaMartí Sánchez.
La porta d'entrada está construidaen fusta i vidre, és cordiforme i té una maneta metál.lica en forma corba. El mobiliari de
l'interior és de roure, amb la part superior dels armaris en forma
d'arcs. La part de baix té plalons decorats amb motius florals i
corbats.D'entre els pots de farmáciaoriginals que s'hi guardaven,
noméses conservendos potr de porcellana.EI taulell és cle marbre
i té la part inferior feta de fusta tallada, decoradaamb dissenysen
forma de pinya. Com a darreracuriositatcal assenyalarl'existéncia
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de tres banquetesde fusta que tenen les característiquesdels mobles modernistes.
També es pot destacar,com a darrer exemple, la farmácia
Vilardell. Está situadaen un ampli xamfrá de I'Eixample, que atrau
l,atencióde turistesi pintors.Va ser fundadaI'any 1914 per Julitts
Trenart, farmacbutic fiancbs que <<importil>els gustos del seu país
a I'hora de construirla seva farmácia,en l'época que a Catalunya
predominavael gust modernista.
El segon propietari s'anomenavaAmargós i la regentá per un
període que oscil'lá entre dotze i quinze anys. El tercer fou el
senyor Joan Vilardell i Garriga que hi va romandre durant quaranta-un anys -exceptuantel període de la guerra civil en qud Ia
farmácia fou incautada i col'lectivitzada, igual que d'altres, pel
comité de la CNT i la UGT que formá I'agrupament de farmácies
de Barcelona-.El 1968 se'n feu chrrecla sevafilla, clara vilardell
i Albareda.
La faEana,que ocupa tot el xamfrá' está decoradaamb fusta i
ferro forjat. Té sis obertures a I'exterior entre portes i aparadors.
Cinc plafons de caoba pintats de color daurat i dos rétols de ferro
forjat a cada cantonada,completen la decoració externa.
A l'interior es troba constantmentel símbol de la farmácia,des
gravat de la porta fins als armaris,passantpels llums' En
vidre
del
l'ampli espai destinafa la dispensaciódestaquentres taulells del
mateix estil, un de central i dos de més petits situats als costats.
Aquestsdos tenencadascunal damunt un llum de metail negre que
representala serp i la coPa.
El taulell central té la base de fusta amb baixos relleus de
motius vegetalsi petites columnes.La part superiorés de marbre
i té a cada banda una gelosia de fusta amb figures de cargols,
darrera les gelosies hi ha dos gerros negres i daurats de gust
oriental.
Els armaris són tots oberts, a la part superior tenen baixos
relleus amb motius vegetals, i estan coronats amb pinacles en
forma de creu. També hi destaquenplafons laterals on es combinen
el baix i I'alt relleu per formar la figura d'una cigonyabeventd'una
copa, envoltadade fulles i coronadapel símbol de la farmácia. Cal
remarcar també en la descripció dels armaris, la presénciade dos
medallons de fusta amb dues efígies que podrien representarGalé
i Hipdcrates.Els calaixos de la part baixa dels armaris estan adornats amb petites rajoles multicolors de tema vegetal.
Diverses copes de cerámica policroma s'exhibeixen per sota
d'aquestsmedallons.Formen part d'un magnífic conjunt de pots
de diversos tipus que está distribuit pels armaris. En aquestconjunt
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destacauna col.leccióde copes que tenen dibuixada la planta que
contenien.
La major part del conjunt de pots, altament cobejat pels antiquaris, coffespon a una col.lecció de cerámicai opalina decorada
en blanc, blau i marró, de la que es conservenalbarels i flascons.
Tots aquestspots s'exhibeixen en una espécie de rebotiga oberta,
els armaris de la qual estan menys decoratsque els anteriors;
només amb medalionsde fusta que coronen les portesd'entradaa
les dependbnciesinteriors, on també hi ha representadala serp i la
coDa.
La rebotiga té dos taulells en forma de Z i amb mamparesa la
part superior. S'hi accedeix per un marc de pas que té al mig una
columna quadrada de fusta, coronada per quatre de petites, amb
aspectesalomdnic, i figures de mussols.Al mig d'aquestacolumna
hi ha un llum de gas de metall dauratque té inclosa la serp i la copa.
Entre les farmáciesque contenienmotius gbtics en les seves
faEanesdestaquemla farmácia Genové, obra de Lluís Sagnier de
I'any 1911, avui desapareguda.
Totes aquestesfarmácies són un clar exponent de les tendéncies decorativesmodernistesi representenespecialmentI'art farmacéuticdel segle xrx.

El picamá o maEafa 38 cm de longitud,és molt pesati servia per
moldre les drogues més dures. El peu de fusta que aguanta al
morter, amb fbrma de prisma octogonal,en les sevescal'eslaterals,
est¡rfet a cops de gúbia i a la base té adheridesunes peces per
donar-li estabilitat.
Hi ha un armari de fusta que és on s'amagavenels pots en
temps de I'apotecari Pallarés.La seva conservacióés regular,
sobretota i'exterior.Les sevesdimensionssón de 170 per 129 cm.
És del seglexvr i té duesportesd'iguals dimensionsdecoradesamb
imatgesde la Mare de Déu a la porta dreta i de l'ángel de I'Anunciació a l'esquerra,sota de l'escenahi ha dos rams grans.En obrir
es veuenpinturesdels santsCosme i
l'armari. a les conl.raporles.
Damiá -ben conservades-.Dins de l'armari hi ha nou prestatges
pintats.
El que queda de la antiga farmácia Pallarésés un extensassortit
documentalque consta d'una trentenade llibres manuscritsen els
quals hi ha una gran profusió de notes fhrmacdutiques,fórmules i
receptes.Les sevesdates abracendes de I'any 1500 fins el 1723.
També hi ha 22 lligalls amb papers de tota casta -cartes, rebuts.
contribucions i escriptures,entre altres- íntimament relacionats
amb 1'art farmacéutrc.
Diverses dades d'arxiu demostren que aquesta farmácia data,
com a mínim, de la primera meitat de segle xv.

3. RESSENYA DE LES FARMACIES MÉS ANTIGUES DE
CATALUNYA
3.1 Farmácia Pallarés de Solsona (Lleida)
Descrivim a continuacióles restesde I'antiga farmáciaPallarés
de Solsona, que es conservenen el Museu Diocesá d'aquesta
ciutat.
Els objectesfarmacéuticss'exhibeixenen una de les salesdel
museu, entre les quals destaquenun excel.lent i pesat morter de
bronze, amb el seu peu de fusta finament decorat, i una série de
manuscrits i lligalls.
Segons els inventaris del museu el morter de bronze data del
segle xvnr i está perfectamentconservat.Té dos caps humans que
serveixende nansesi sembla que representendos caps d'ángel. A
més, está decorat amb diverses costelles.A la part superior hi ha
una inscripció que diu així: Josep Pallares Apottiacri Pere Marti Pi
Mefesits,any 1726. En la inscripció s'intercalenmotius vegetals,
asteriscosi bandesque decoren la quasi totalitat de la part exterior.
Les sevesdimensionssón de 35 cm d'alcadai 26 cm de diámetre.
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3.2 Farmácia de Llívia
Prop de la Cerdanyahi va haver.en els seglesxr i xll. monestirs
notables.en cadascundels quals hi havia un jardí per cultivar
plantes medicinals.Més tard es van comengara reconéixer la
qualitat de les espéciesbotániquessilvestresi va sorgir la idea de
recol.lectar-lesi comercialitzar-les.
La Cerdanyacomerciavaamb Catalunyai amb Occitánia,on
precisamenten aquestaépoca Montpeller tenia una destacada
Universitat amb una important escolade medicina i Marsella era un
gran mercat internacional de mat¿ries farmacéutiquesvegetals.
SegonsPla Dalmau, amb I'evolució d'aquestesactivitatses va
comengar I'elaboració de preparatsgalénics i, probablementa
d'aixó, el 1415 es va fundar I'oficina de farmáciade
conseqüéncia
Llívia. No es tenen dadesconcretesde la situaciód'aquestafarmácia, a causa de les vicissitudshistóriquesde I'esmentadavila.
Segonsestudis de Ramon Jordi, I'any 1594 Jacobo Bossan
exercí la prof'essiód'apotecarisensetitulació, per la qual cosa el
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Dr. Juan Amat, teratinent del protomedicatdel principat,va tancar
I'establiment.Es va trigar un temps per tornar-loa obrir a causade
les dificultats per trobar qui pogués exercir legalmentd'aporecari.
A partir del 1660 la farmáciava adquirir gran importáncia,quan va
comengara regir-la la dinastiadels farmacéuticsEsteva,que la va
portar durant 260 anys.
Documentsdel cens de 1671 no demostrenI'existbnciade cap
apotecariaa Llívia, cosa que suggereixque a causade les dificultats de Bossanper traspassarI'oficina de farmácia i a la necessitat
de la seva existéncia,I'apotecariacontinuavasenseseguir la legislació.
D'altra banda,en un principi era més aviat una tenda d'herbes
i drogues,senseexpendremedicaments,com ara el Mitridato o la
Triaca Magna. Aixb es dedueixde la visita el l7l4 d'inspectorsde
Barcelona,que adverteixenel farmacéuticEsteva del fet que havia
de dotar la farmácia amb existbnciesnecessiries,sobre tot la
Triaca.
En aquells temps s'exigia per rebre el títol de farmacéutic,a
més de I'examen, vuit anys de práctiques,cinc dels quals havien
de verificar-seen apotecariesde la ciutat comtal. Per aixb és fins
a cert punt comprensibleque els primers membres de la dinastia
Estevano fbssin farmacéuticsamb titulació a causade la dificultat
de desplaqar-se
a Barcelona.Cont que Llívia estavaaillada, resultava difícil el control i la comunicacióamb Barcelona.
Fou I'any 1926 quan el titular Antoni Estevatraslladal¿rseva
apotecariaa Puigcerdi.ja que Llívia havia deixat de ser el centre
vital de la comarca.
El contingut d'aquestafarmlcia pot resumir-seen la llista
següent:
- Un receptari de I'any 1725. que degué correspondreal
principi d'una nova etapa en la vida de la farrnácia.
- Una fbrnículabarroca.talladaen fusta, policromadai daurada, que corona una altra fbrnícula rnés petita en la qual figura la
Mare de Déu del Roser. Cordialer amb prestatgeson es col.locaven
els pots i les ampollesdites "cordials". pel cor. Sembla que la
fornícula va ser f-etapel tallista Sunyer. que també va fer diversos
retaulesd'esglésies.
- Una col.leccióde pots d'un centenari mig de peces,vinti-tres dels quals -blancs i amb dibuixos blaus- corresponenal
seglexvu i la restaal seglexvrrr.Aquestsúltims són vitrificatsen
blau cobalt, amb un medalló groc or1 va el nom. el qual queda
emmarcatper uns llaEosvermells ben estilitzats.La retolació té
una gran similitud amb la de les caixes,analogiaque s'interpre28

ta com a dissenyd'un mateix artista o d'una mateixa escola o
taller.
- El més excepciontrlde la f'arrndciade Llívia és la dotació de
vint-i-quatrecaixesde fusta policrornada,de 33 x 30 x l8 cm, del
seglexvrr. En la part fr"ontalde la caixa hi ha rostresde personatges
pintats a I'oli, amb ornamentsdauratsi el nom d'un producte
fannacéutic ve-9etal.Els personatgessón botánics célebres o figures de sants.
Totes les espéciesbotániquesque apareixenescritesen les
caixes de fusta formen part de la t-lorade l¿l Cerdanya.Tan sols el
RctdixLiEti, segonsel Dr. Miguel de Garganta,en lloc de contenir
la prototípicaregaléssia,devia contenirI'espécieTrifolium alpinum
L.. la regaldssiadels pastorsdels Pirineus.
-Es conserva també material per a preparacionsgaléniques.
Entre elles hi ha una série de morters,dels quals destaquenun de
60 quilos de pes, de f-erro,i un ¿rltrede bronze.
- La petita bibliotecapresenta,entre les obres més assenyalasobre los Cónones
des, els llibres següents:Discurso.fctnnacétrtico
de Mesué (1652), Curso de Químicct(1107), Palestra Farmacéutica
(1710) i EssctiMateria Medica (1142).
L'any 1973. la Diputació de Girona va restauraruna antiga
torre de les fortificacionsde la vila i hi va disposartot el material
que va pertányera la fannácia de Llívia. Actualment, tot aquest
material és al Museu rnunicipal de Llívia. propietatdel seu Ajuntament.
3.3 Farmácia antiga de I'Hospital de Santa Catalina (Girona)
La primerapedrade I'Hospital de SantaCatalinaes va col'locar
el dia 16 de maig de 1666. Es va construirper iniciativa del bisbe
JosepMinat i comenEáa prestarels seusserveisel dia 28 d'octubre
de 1667.
Probablement,la farmácia no ocupava el lloc actual ja que la
part central de I'hospital amb la escalinataal fons del pati no es va
construirfins el 1678.En fer les obresde restauracióactualses va
trobar pintada en la farmircia la data 1710, la qual cosa sembla
indicar que va quedar instal'lat al lloc actual al principi del segle
xvru. El prestigiósfarmacéuticDr. JosepM. Pla i Dalmau suposava
que el nivell professionald'aquestafarmdcia no es va assolir fins
a la meitat del segle xvtlt, conclusió a la qual va arribar després
d'analitzarla decoraciódels seuspots i pel fet que entre els llibres
que hi ha no apareix cap edició de la célebre Concordia
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Apothecarium Barchinonensis,ni llibres sobre técnica farmacéutica editats en el segle xvrr, ni tan sols el de Joan cl'Alós imprés a
B a r c e l o n al ' a n y 1 6 8 6 .
D'altra banda, el Dr. Novellas exposáque hi va haver una
reforma important de I'any 1830 al 1847 atesala proximitat de la
línia de foc durant la guerra del fiancés. Aquesta deducció está
basada en el fet que el gran morter de bronze que es troba en la
farmácia porta la inscripció següent:<So del Hospital de Santa
Catalina Verge i Martir 1847", que indicaria la reestructuració
d'aquestael 1841.
Es tracta d'una farmácia del segle xvt-xvm de tipus conventual
que corespon a un centre hospitalari de gran magnitud. A I'interior
de l'Hospital hi ha un pati fantlstic i a el extrem sud-est,al costat
de I'escalinataprincipal, hi ha una petita habitació que constituia
I'antiga farnlácia.
La planta és rectangular,de 6,18 metresde longitud per 4,5
d'ampladai una volta d'arestaque té una algadamáxima de 4,1
metres. En el mur que dona al pati esmentat hi ha les portes
d'entrada i una finestra amb reixes. Als dos costats hi ha els
armaris formats per dos cossos, un d'aquests és en forma de
sócol d'un metre d'alqada i amb portes de fusta pintada, amb un
dibuix geomdtric -una balustrada-.A la part inferior, els armaris
tenen portes de fusta pintada i. a la superior, prestatgesque
arriben fins a uns 50 centímetresdel sostre. Aquests armaris,
abans de la restauració,eren de color marró, perd quan es van
restaurar es va comprovar que sota de la capa de pintura hi
havia ornaments amb motius marmoris, daurats i rombes, entre
d'altres.
L'espai entre els armaris i el sostre té una decoració amb
motius tropicals en consonáncia amb la moda de mitjan segle
passat,quan les fórmules galéniquess'enriquien amb substáncies
procedentsd'ultramar. Hi apareix també la data de 1833, que
conespon a la data en qué es van pintar els murals.
El sostre está dividit en quatre segmentstriangularsi va ser
pintat durant una reforma del segle xlx. La seva decoraciórepresenta,en un quadrant,una dona de cabellerallarga que manipula un alambí, en els altres quadrants la dona agafa fruita d'un
arbre.
A la paret oposadaa I'entrada hi ha el cordialer, que ocupa la
part central i fa aproximadament2 x 1,50 metres, allá es guarden
flascons que contenen medicamentsi, a la part superior, es pot
veure I'escut de Girona decorat amb fulles, fruits i flors esculpides
en fusta. En la part inferior del moble i en cada angle hi ha dos
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suportsde fusta, per a dos morters i les sevesmans de morter, d'on
,uit"n unes palmésesculpides,unes garlandesi flors iguals que en
la part ,up"riot. En el centre inferior hi ha un escut daurat de fusta,
qué r"ru"i^ de suport d'una col.leccióde espátules.Als dos costats
úi hu du"r portes:una comunicaamb la rebotigai les altrestanquen
un armari.
El mostradoractualno coffespona l'época. cosa que fa pensar
va ser renovada.
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El contingutde la farmáciael podríemresumir en els objectes
següents:
- Dos-centscinc volums de llibres dedicats a matéries afins a
farmácia.
la
- una col.lecció d'instrumental medicoquirúrgic dels segles
XVII-XVM,

-Vuitanta-sis flascons de cristall al r:r¡rdialer amb rétols sobre
paper amb lletra gótica.
- Dotze caixes de tusta de forma rectangular'
Destaca, finalment, la magnífica col'lecció de pots de cerámica (362) una de les més abundants del nostre país. Tota la
col.lecció está decorada amb la típica fulla de julivert, deixant
un espai per a la cartela, que en alguns está en diagonal i en
d'altres, la majoria, está dins d'un medalló en forma de trévol.
El producte está escrit amb lletra gdtica i en llatí abreujat. Les
formes d'aquestspots, en cinc mides diferents, són dues: albareltt
i urcéola.
Aquest hospital pertany actualmenta la Diputació de Girona i
ha visi restauradala seva antiga farmácia grácies als esforgosdels
Serveis de Restauraciói conservació de Monuments, el servei
d'Arqueologia, la comissió de cultura de la corporació Provincial
i, en'especi-al,a la tasca realitzada pel Sr' F Reixach, membre de
la AssociacióArqueolbgica de Girona.
En una segonafasete restauraciós'esperapoder reconstruir la
rebotiga, i també fer un estudi complet de I'arxiu amb qud es
revelaiien daclesde la vida hospitaldriades dels inicis'
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3.4 Farmácia museu de I'antic Hospital de la Santa Creu
En la seu de la Reial Académia de Farmácia de Catalunya.
carrer de I'Hospital 56, es troba la farmácia del antic Hospital de
la SantaCreu instal.ladao restauradaen la segonameitat del segle
xvrr, avui veritable farmdcia rnuseu de gran interés documental,
artístic i docent, íntimament relacionadaamb I'art de preparar i
dispensarmedicamentsi especialitatsfarmacéutiquesantigues.
Les obres de creació de I'Hospital de la Santa Creu es van
iniciar I'abril de 1401. D'aquesta edificació d'estil gdtic, destadestinadesa I'hospitalització
quen, entre d'altres, les dependéncies
dels malalts i el despatx farmacéutic. Pel que fa a la farmácia
hospitalária,Guillem Sábat,el 30 de setembrede 1404, n'ofereix
una relació del contingut, i el 1413, FrancescAdroer, ciutadá
barcelonds,malalt a les sales del benéfic edifici, cedia a aquesta
Institució una casa de la seva propietat, del carrer d'En Roca,
perqué es construís la farmácia de I'Hospital per a Pere Sala.
Martí I'Humá va disposarla confecciói la promulgacióel 1411
de les Ordinacions de I'Hospital General de la Santa Creu de
Barcelona, on s'indiquen les obligacionsi deures de I'especiero
apotecari,entre d'altres. Respectea aixó, es disposáque ai front de
I'obrador de I'especieriao farmácia hi haguésuna personaidbnia
en la complexa preparació de medicamentsi en el normal proveiment de I'apotecaria,a les ordres dels administradorsde I'Hospital.
MitjanEant els inventaris i documentsnotarials, es coneix
I'estructuració interna de la farmácia, i tanlbé els medicaments
existents,el material emprat, els departamentsi annexos,també
els llibres que hi havia a la biblioteca de la farmdcia, viu reflex
de la cultura científica que tenien els farmacéuticsque la representaven.
En I'inventari del 1564 hi ha una acuradadescripcióde la
farmácia i casa de l'apotecari, com també de la sala de les febres
i de la quina, i una relació d'oficials de la casa, segonsgrau i
prerrogatives,figurant amb el número 14 l'Apothecari, que era
aleshoresAntoni Pisa. En els inventarisfets entre els anys l7l5 i
1750, quan I'Hospital de la Santa Creu fa les funcions d'hospital
militar, figuren com a oficials de I'hospital, amb els salaris cotresponents, el fadrí major de farmácia, 30 lliures l'any de I'Hospital
i 50 de la beca de Gaspar Silvestre;fadrhs farmacéutics,I lliura,
8 sous el mes; aprenentsde farmácia, sensesalari i medicinaires
1ue aplicavencertes preparacions-,22 lliures l'any, amb el seu
ajudant. Els inventaris de I'any 1788 i del bienni 1193-1795,

corresponenals béns de Joan Serdanyons,farmacéuticde I'Hospital, i als de la mateixafbrmácia hospitaldria.
Reafirmen totes aquestesdades la reixa de t'erro forjat que
encaraavui en dia separael pati, obra d'un dels famososmestres
forjadors de la ciutat comtal, que custodiavaI'oficina hospitalária.
amb una oberturaen la part inf-eriori un suport de pedra que servia
de taulell per on eren lliurats els medicaments.
A la part superiorhi
ha un escut partit en dos, amb una creu gdtica il'escut de la ciutat,
i la data 1696.
L'any 1142 el regent de fannácia d'aquest hospital es va
denomjnar.farmacopeosnosr¡comi.En aqr.restmateix any sorgeix
la primera edició d'un dels formularis de I'Hospital de la Santa
Creu. en el qual Hemeteri Olzina, el farmacéutic.col.laboraen la
redacció.Així mateix, s'ha de tenir en compte que el primer
formulari de I'hospital del país i segon del món és el Partit.rtlares
Medicamentorwn de Joan Pasqual Llobet, farmacdutic de l'Hospital Gerreralde la Santa Creu de l'anv 1677.
És a partir d'aquestaépoca quan sorgeix la figura de l'apotecari nrujor de I'Hospital de la SantaCreu, i hem de destacarcom
una de les personalitatsmés representativesJuan Serdanyons,
creador de la ConferénciaFisicomatemáticaExperimental,actualment Reial Académia de Ciéncies i Arts de Barcelona.
Els apotecarismajors de I'hospital vivien i dormien a la
farmácia de I'hospital, i era costum enterrar-losen aquell mateix
recinte.El fet cert és que en I'any 1929, en ei terra de la
f a r m á c i a ,h i h a v i a u n e s l l o s e s e n l e s q u a l s e s l l e g i a : < A q u í
descansael cos de Juan Serdanyons,Apotecari Major d'aquest
S t . H o s p i t a l . M o r í a l 1 2 d e M a r s d e 1 7 8 8 > .A m é s d ' a q u e s t
informació, se sap que el farmacéutic regent de la farmácia
I'any 1929 era el Dr. Comas, expresidentde I'Ateneu Barcelonés; la farmácia estavaja destinadaa desaparéixer,
per la qual
cosa es va pretendre que els pots artístics i histórics es traslladessin a la farmácia del Poble Espanyol en I'Exposició Internacional de Barcelon¿r.
Cal assenyalartambé corn a apotecari rnajor de I'hospital a
Raimon Fors i Cornet, autor del Tratado de Farmacia Operatorio.
catedrdtic del Col.legi de Farmácia de Sant Victoriá de Barcelona
i presidentde la Reial Acadéniia de Ciénciesde Barcelona,
Actualment a la sala de sessionsd'aquestaReial Académiade
Farmáciaes pot admirar la bella creueriaque va cobrir amb anterioritat la rebotiga hospitalária. El despatx que van ocupar els
apotecarismajors és el local destinat per la Reial Académia de
Farmáciade Catalunyacom a sala de Juntes.
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Pel que fa a la col.lecció de pots de la farmácia hospitalária de la Santa Creu, podem trobar diferents tipus de producció. perd tots de cerá.micacatalana: regalaÍs, escornalbou.
faixes o cinÍes, influéncia francesa i policromats del segle xvrrr.
El grup més extens i important és el d'escornalbou. La forma
dels seus pots d'apotecari, el tipus de tornejat espés amb un
tac a la base. heretats de la producció de Málaga, i posteriorment dels poLs regala¡s dels segles xv i xvr, són prova que
aquesta producció és de les més tradicionals a Catalunya. És
important ressenyarla similitud amb la producció italiana dels
Abruzzi del segle xvlrr. Més que les relacions tradicionals entre
Aragó i Catalunya d'una part, i el regne de Nápols i Sicília de
l'altra, es tracta probablement d'un origen comú ligur, els
animals d'estil cal.ligrdfic a Savona del principi del segle xvrr,
reinterpretatsper artesansque seguien impregnats per la cultura árab i fins i tot la copta. Tot aixd explica que aquestes
p r o d u c c i o n sl o c a l s t i n g u i n l a f o r g a d ' u n e s t i l t r a d i c i o n a l i
alhora puguin considerar-secom a part d'un procés histdric
d'influénciesinternacionals.
A part del conjunt de pots d'apotecari, un conjunt de
quaranta-quatrecaixes de fusta de drogues o parts vegetals
enriqueixenla col'lecció. Són de forma paral.lelepipédica
rectangular, decorades en Llna de les seves cares laterals, frontal
o davantera.Enquadradaper una orla daurada,que rodeja un
paisatge,en primer pla figura la planta que es guardavaen la
c a ix a .
Al museu del Masnou dels Laboratoriosdel Norte de España
podemtrobarun objecteque prové de I'antigafarmáciade I'Hospital
de la SantaCreu, és el morter dela goma, magníficapegade bronze
que quan es colpeja dringa com una campana.El morter rep aquest
nom perqué,en un desig de donar més sensacióde realisme,se li
ha posat al fons goma arábiga en gra, i no és estrany que els
visitants del Museu Joaquim Cusí agafin la má de morter per
contribuir a polvoritzar la matéria.
Aquest morter porta una data de fosa del 1800. És d'estil
barroc decadentque s'estilava al final del segle divuit. De I'artífex,
que el morter descobreix amb la inscripció <Jaume Gomé me
fesib, no es tenen notícies concretes.El sdcol de pedra fa un metre
d'algada.
El morter va ser un regal de I'Hospital de la SantaCreu a aquest
museu com a agraimentper tot el que van fer els doctors Cusí pels
malalts d'aquell centre benéfic.
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4. EL MORTER, SÍMEOT PRACTIC DE LA FARMACIA
Entre els instrumentsmés anticsinventatsja per l'horne prehistdric, figuren el morter i la seva má, picamá o maEa' que apareix
a Europaal final de I'dpocapaleolítica(60.000aC) i que es va usar
irmpliamentdurant el neolític (10.000 aC)' període en el qual,
segonsels investigadorsdel passatde la técnica' es va produir la
nrimera revolució industrial, amb I'aparició de nombrososestris
iets de pedra polida. En aquestmoment de I'existénciade 1'Homo
sapiens,ja es van usar morters rudimentaris.En un moment determinat, I'home va fer un morter portátil, ja independentdel terra,
probablementconstrutl amb un cbdol gros en el qual s'hi hauria fet
una zona cdncava.
Des de la primeracivilitzacióurbana,la dels sumeris,instal'lats a Mesopotámia,i posteriormentels caldeus (1.800 aC), es
van usar el morters de pedra per polvoritzar determinatsmedicaments.
Al Japó i a la Xina remots, des de feia molt de temps, els
morters de pedra intervenien en les operacionsculináries.
i alquímiques,igual que entreels egipcis,els etruscos
farmacéutiques
i les civilitzacions precolombines.
Els egipcis empraven els morters d'alabastreper polvoritzar
drogues,cosméticsi pinturesbásicament,i eren pecessemblantsa
un embut ample de forma cdnica truncadaamb la magamolt llarga'
característicausual de la posterior cultura postaltaicade la península ibérica.
A Catalunya,al Museu de I'Ol'ient Bíblic de Montserrat,pocom ara el nlorter neolític de
dem trobar algunespecesdestacables.
Jericó,de pedra calcária,amb má de Biblos, de la costaf-enícia;un
molí de má neolític i un morter de quatrepuntesd'épocapretécnica
posterior,i també un morter egipci de I'Imperi Nou o Epoca Baixa,
miniatura d'alabastre per a perfums i cosmdtics.
A Grécia, elsJarmacotribes,moledors oficials de drogues, van
utilitzar el morter per elaborar les formes farmacéutiquesclássiques
en la iatron i en la medicatrina romana. Els morters dels etruscos
es recolzaven en trípodes o eren circulars amb bocal i bec per
abocar el contingut.
Els romans van donar nom a aquest esLri.morlarium. i van
aportar a més un gran avenE en la seva fabricació' ja que van
instal.lar al sud d'Anglaterra unes fábriques, que tenien el nom de
mortaria, en les quals es feien morters amb argila blanca o caolí'
i també morters metál'lics, anomenatsmolins de má, que estaven
formats per un vas que tenia una tapadora amb un forat pel qual
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s'introduíael picamáo pi.stillumi que estavadedicata I'art culinari
i farmacéutic.
E,ls persesi els drabs, inflults pels cristiansnestorians,van
usar, en la preparaciódels medicaments,morters molt semblants
als models romans, que també usaven en les operacionsalquímiques.
Durant els seglesxt i xl s'esmentendiversesclassede morters. Als met)l.licsse'ls aplic) el nom d'almirechs.Els més anrics
que s'han localitzat en la penínsulaibdrica, anteriorsal segle xrr,
van ser construitsper artesansmusulmansdurant els seglesxr i xl.
El morter de Montsó és una pega excepcionalde bronze mossárabdel segle xn de gran valor artístic i arqueolbgic.El morter va
ser descoberta I'antic castell de Montsó de Camps. propietatdel
marquesatde Castrol'uerte.Va ser donat al Museu Castell de la
Geltrú el gener de 1911 per Eduard Jalón, XIII Marqués de
Castrofuerte i Castrofalle. Aquesta joia del bronze mossárab está
catalogadaamb el número 50.
Es un morter de cos cilíndric de 20 cm d'alEadai d'amplatla
de boca i de 32.4 cm d'amplada mixima. Les sevesparets tenen
un gruix mínim de 3 cm i el diinietre de les dues argollesntdbils
és de 84 mm.
Regularmentinseridessobre el cos del morter, té ciselladesdeu
costellesverticalsgrossesen forma de falca, de basescontraposades,
i també un altre parell de costellesnrés de reforE.d'on surten els
caps d'animals que aguantenles argollespel seu coli.
La base i la boca del morter estan formats per dues franges
d'amplada i decoració diferent. EI morter está totalment decorar
amb burí i les costellesestan adornadesamb garlandesde fulles. La
faixa de la basepresentacerclesentrellagatsamb llebres i ocells al
seu interior.
La franja que envoltala boca del morter és, tal vegada,la part
més interessantde la peqa. Aquí l'artífex mossdrabva gravar en
carácterscúfics, molt ben conservats,una llarguíssima llegenda de
lloanEa, repetida dues vegadesi dedicada al possel'dordel morter,
inscripció que va ser transcritaja el 1895. Aquesta llegenda diu
literalment: <Benedicció completa, i t-elicitat sempre creixent, i
prosperitatde tot tipus i posició social elevadai feliE per al seu
propietari.>
El morter de Montsó no indica en quina data va ser cisellati no
porta el nom de I'artífex que el va fer. En canvi, la línia del seu
disseny,els arabescosi les figures decorativesi, sobretot,els
card.cters
empratsen la inscripció.permetenals especialistes
situar
aquestapegaexcepcionaldins de l'art mossárabdel seglexn, época
-to

que compta amb un recJuítnombre d'objectesde bronze de grans
dimensions,que la representen.
A Europa hi ha exemplars magnífics de morters de farmicia
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L'historiador de la farmácia Gr.rillemFolch Jou va afirmar
sempreque el morter va ser un dels instrumentsmés relacionats
amb la professió farmacéutica.Es pot dir que els primers gravats
que es coneixen que representenuna farmácia o un farmacéutic
sempre tenen com a element primordial un morter, ja que mai va
faltar en una oficina de farmácia i, és més, en nollbrosos escuts o
senyeresdels farmacéuticsfigura aquestaeina.
La imatge del morterja ens apareixen els jeroglífics del Papir
d'Ebers, i també está representadaen les restes de la ciutat de
Pompeia, on es conserven nombrosos frescos que mostren la
preparació d'olis i els morters on es trituraven les plantes. Hi ha
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especialson es representaCrist com a fartnacéutic,caricatures,
tarifes i taxes, entre d'altres, el morter apareix com a element
primordial.
El morter com a símbol de la prof'essiófarmacéuticase'ns
manifest¿rper primera vegadaen la tigura del farmacéuticWerhreus.
a la cripta de la catedralde Constanqa,del 1264, i en els textos
castellansd'Alfons X el Savi Libro de aiedrez.i Las cantigas,
conservatsal monestir d'El Escorial.
Seglesmés tard. a la Floréncia dels Medici, el morter es representaen pintureslligadesamb I'alquímiai com a il.lustraciógráfica
en la cobertade I'edició del 1567 del célebreRicetqrio Fiorenfittrt.
en la qual es pot observarel morter florentí cllssic decorat amb
fulles d'acant i ansesen forma de mdnsula.Precisamenten aquest
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any, el 2l de gener, es commemoraráel 500 aniversaride la
primera edició del "Nuovo ReceptarioComposto..."de Floréncia,
consideradala primera farmacopea del món.
En altres farmacopees,corrr ara la Pharmacopeia Bateana de
Georgi Batei del 1731, editada a Venécia,hi trobem el morter en
I'entorn farmacéutic característic,També de la mateixa época,
trobem un home veneciá amb el picamá i un morter amb suport de
fusta en una aquarel.ladel museu Correr de Venécia,igual que les
que podem trobar al museu de Bratislava.
La figura del mofter com a símbol per als farmacéuticsde tots els
paisosha conseruatel seu carisma,malgratel desafiamenttecnológic.
Els paisos ndrdics són una bona prova d'aquestfet, ja que allá s'ha
usat el mofter com a logotip de la farmácia en nombrosesocasions,
encaraque no s'ha utilitzat en la seva forma clirssicasinó estilitzat.
També congressos,reunions i associacionsprofessionalsi científiques fundadesdurant els darrers anys del segle passat,i
durant d'aquest, han elegit el morter com a emblema.A més de tot
aixó, aquest emblema de la professió farmacéuticas'ha plasmat en
anagramesdistintius de cátedresuniversitáries,farmácies,segells,
indústriesfarmacéutiques,documentsi ex-libris.

5. PERSPECTIVES I INNOVACIÓ EUROPEES EN EL CO.
NEIXEMENT MUSEOLÓGIC DE LA FARMACIA
La concepciórecent i progressivade la museologia,considerada
com a cibncia de postulatsobjectiusi métodes,permetelaboraruna
série de consideracionsque responen a una situació real i poc
definida dels museus farmacéuticsactuals.
Accedir a uns plantejamentscientífics mitjangantI'estudi tedric, la praxi i la utopia museoldgiquesfarmacéutiques,vivifica la
concepció i la situació actual dels museus com a font de formació
del patrimoni farmacéutici n'eleva el prestigi social amb els valors
hedonístic i pedagdgic.
Des del col'leccionisme-origen del museu-, es van formant
diferents museLlsa Europa, especialitzatsen la ciéncia farmacéutica
que descontextualitzael carácterde col.lecció, i que són pedagdgics
i actius.Per aquestmotiu s'ha d'intentar aproximarI'home amb la
seva obra, mitjangantsistemesmodernsd'educació.cosa que permetrá les bases racionalistesi funcionals del museu farmacéutic
modern, que requerirá noves perspectivesper ser utilitzat. Els
documents i les objectes medicofarmacduticsseran la base fonamental de I'estudi de la histdria de les ciénciesmédioues.
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S'ha de tenir en compte que els museusfarmacéutics,indeoendentmentde les seves missions fonamentalsd'investigació,
i o n s e r v a c i ó i e d u c a c i ó ,h a n d e c o r n p l i r e l s p a p e r s c i e n t í f i c ,
educatiu. artístic i d'interrelació i de cooperació científica i
técnica intraeuropea,com a mitjá de comunicació educatiu ¡n
situ, programadaconceptualmenten aquesta ?rreade coneixement.
És evident que la cooperaciócientífica i tbcnica intraeuropea
dins el marc de projectes de docéncia i d'investigació en el
coneixementmuseolbgic farmacéutic europeu, atnb la incorporació
de la informática i la innovació de nous rnitjans científics
d'identificació de I'instrumental medicofarmacéutic,ha facilitat i
facilitará en un futur proper el coneixementde la farmacologia i la
mat¿ria médica primária.
Noves investigacionsamb experts europeushan fet possible la
programaciód'estudis metodolÓgicsd'identificació de la cerámica
i d'lnformatització <lelsmanuscrits farmacéutics,sobre la base dels
nous métodes científics, analítics i informátics, dels corpus corresponents.
La programació a partir del contingut conceptual dels museus
farmacéuticseuropeus,consideratscom a institucions educatives
de conservaciódel patrimoni i projectatsal servei de la societat,ens
fa conéixer el desenvolupamentcientificofarmacéutic, econbmic i
social dels diferents palsos europeus,a través de les fonts primáries
de coneixement,que formen la base tebrica sociocientífica farmacbutica.
En el Congrésd'História de la FarmáciacelebratI'any 1991 a
Pavia, juntament amb col'legues hongaresos,noruecs' sutssos,
alemanys i italians, entre d'altres, vaig presentaruna ponéncia on
exposavaels plans i les metodologiesinnovadoresd'ensenyament
a la Facultat de Farmdcia de la Universitat de Barcelona,en relació
amb les práctiques dutes a terme i¡r situ a la farmácia antiga de
SantaMaria la Real de Nájera al Museu Joaquim Cusí, a l'antiga
farmácia de I'Hospital de la Santa Creu de la Reial Académia de
Farmácia de Catalunya, que vaig tenir I'honor de dirigir' A més
vaig dur a terme diversos estudis de tipus métric en col'laboració
europeus i també sobre química analítica, difracció
a-b
"xpe.ts
per raigs X i métodes físics de capacitat,entre d'altres.
Err complementacióde tot aixd, es va dur a terme diversos
cursos sobre la metodologia d'identificació de la cerámica farmacéutica, basats en diferents métodesanalítics: espectrofotometria,
microscópia electrÓnicai petrografia.
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5.1 Últimes recerquesen les técniquesanalítiquesd'identificació
de la cerámica farmacéutica

per terrissaires de la península, d'altra banda, les troben en la
producció ceramista anglesa, alemanya, francesa i d'altres pat'S OS .

El punt de partida per a I'estudi d'una pega de cerámica és
I'examen visual, peró quan s'han esgotat totes les possibilitats
d'identificaciói classificaciósegonsles característiques
visuals de
I ' o b j e c t e , l a u t i l i t z a c i ó d e t é c n i q u e sd ' a n á l i s i f i s i c o q u í m i c a
proporciona una informació essencial.
En I'analisi visual de la peEacerámicaés convenientconsiderar
els aspectesde qualitat de la tena, i I'examen de la part interior i
de la base de I'objecte,i també dels motius decoratius.Haurem de
fixar-nos també en el color i en la textura de I'esmalt de fons i en
la presénciade la marca o signaturade I'artesd.La qualitat de la
terra i el color de I'argila anrb qué s'ha modelatI'objectepot donarnos alguna orientació quant a I'origen de la pega de cerámica,cada
centre terrissaired'importáncia tenia la seva própia terra i, sovint,
la seva composició era mantingudaen secret.
El color de l'argila és deu a la presénciad'impureses;així, les
argilesrelativamentlliures d'impuresessón blanques.Les condicions
de cocció de la peEapoden afectarI'estatd'oxidació i reducciódels
compostosminerals i influeixen, per tant, en la coloració final de
I'argila.Per exemple,les impuresesen dxids ferrososd'una cerámica
es convertiran, durant la cocció en atmosfera oxiclant,en dxids
férrics, i variaran d'aquesta manera el color de l'argila del gris al
vermell.
L'observacióde I'interior de la pega de cerámica,senpre que
no sigui esmaltada,i també I'examen de la base permetenapreciar
la naturalesai qualitat de la terra usada.
Pel que fa a I'esmalt, la qualitat de l'esmalt de fons té molta
importdncia per descobrir I'origen d'una cerámica. eue I'esmalt
sigui lluent o mat, acolorit o lleugeramenttenyit són, entre d'altres,
algunes de les característiquesque poden orientar-nos en la
identificació de la procedénciade la peEa.En general pot afirmarse que una major riquesa en estany proporciona un esmalt més
blanc. Cada terrissaireguardava amb molt de zel 1a composició
dels seus esmalts.
Els motius decoratiussón una de les característiques
reveladores de I'origen de la peEa.Igual que la pintura,la cerámicava tenir
les seves escolesi els seus creadorspropis; basta recordar la
cerd.mica
árab,la italianao, dins de la penínsulaIbérica,I'andalusa,
la valencianai la catalana.
Les marques i signaturescol.locadesa les peces cerámiques,
generalmentsituadesa la base de I'objecte,van ser poc utilitzades
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Si bé I'examen visual prelirninarde l'objecte pot orientar-nos
correctament,sols tdcniquesd'análisi de gran precisióens permeten
identificar amb un grau elevat de certesa la procedénciad'una
determinadacerámica.
Aquestes técniquesles podem dividir en dos grans grups:
técniquesque proporcionenuna amplificació de I'examen visual
directe, ja sigui mitjangant un gran augment -microscopi dptic o
electrdnic- o utilitzant radiacions que tinguin un poder de penetració més alt que el de la llum visible -raigs X-. Les dadesobtingudes amb aquestestdcniquessón dades essencialmentdescriptives
-preséncia de quars, hematites o altres minerals- i qualitatius.
Un segon grup de técniquesd'análisi proporcionadades essencialment quantitatives. encaminadesa obtenir informació sobre
tots els aspectesde la composició del material cerámic. Aquest
grup inclou métodesd'análisiper determinarla composicióquímica,
és a dir, la concentraciódels elements majoritaris -nivell de concentració superior al 2 7o-, elementsminoritaris -nivell de concentració entre el 2 i el 0.1 7o- i elementstraga-nivell de concentració
inferior al 0,1 Va-, i serveixen també per a la determinació de les
fases minerals presents.Dins d'aquest grup, les técniquesmés
d'emissió, d'absorció atómica, la
utilitzadessón la espectroscdpia
fluorescdnciaper raigs X i l'activació per neutrons.
Hi ha una diferénciafonamentalentre I'análisi química aplicada a la indústriai la que s'empra en I'estudi de pecesde cerámica
arqueoldgicao artística;en aquestsúltims casos o bé no es pot
danyar I'objecte o, en cas contrari, sols es permet i'oblenció d'una
petita quantitat de mostra -generalment mil'ligrams-. Es doncs de
gran importáncia la selecció correcta del métode que cal utilitzar i
s'ha de considerara priori la quantitatde dany permésa I'objecte
que s'ha d'estudiar.
Una segonaconsideracióque cal tenir en compte per escollir
la técnica apropiada és si s'ha d'analitzar sols la superfície de
I'objecte o bé tot; així, per exemple,en I'estudi de les cerámiques
vidriades,pot ser d'interés tant I'análisi dei vernís o esmalt com
I'análisi de la pastacerámicaen si. La selecciódel métoded'análisi
també estd condicionadapel tipus d'elementsque s'han de determinar -majoritaris, minoritaris o traces-, com també pels seus
nivells de concentració.
S'ha d'assenyalartambé que les determinacionsqualitativesi
quantitativesd'un únic objecte no proporcionaresultatsútils i és
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necessaridur a terme determinacionsd'un gran nombre d'objectes
similars per poder obtenir alguna informació válida.
Podem resumir que, en I'estudi de la composicióde la cerámica, será necessariemprar tdcniques no destructives que permetin
determinar els diversos elements presents i que alhora comprenguin un rang ample de concentracions-des de 7a fins p.p.m.La ttilització de les diferents técniques d'análisi esmentades
-microscdpia, espectroscdpiad'emissió, fluorescéncia de raigs Xproporciona una informació important que ens permet la identificació de les matéries primeres utilitzades i ens dóna informació
valuosa sobre les técniquesde fabricació de les peces de cerámica
estudiades.
Les técniquesque permetenidentificar els materialsemprats en
la fabricació d'una cerámica són de gran valor per poder arribar a
establir-neI'origen geográfic.
Aquest métodes analítics ens proporcionen dades molt valuoses per arribar a conéixer la composició de I'argila d'origen, com
també els possiblesmaterials que es van addicionar al fang amb la
finalitat de facilitar-ne la manipulacióo bé de millorar-ne la qualitat.
Mitjangant aquest tipus d'análisi, així mateix, es poden arribar a
determinarels pigments emprats en la decoració de la cerámica.La
informació obtinguda ajudará a establir si els materials emprats en
la fabricació de pecesvan ser obtinguts de terrissaireslocals o si es
van portar d'altres llocs, podem conéixer així les possiblesrelacions
entre diferents centres terrissairesd'un mateix país o de paisos
diferents.
L'examen petrológic de la cerámicapodrá servir per identificar
i conéixer el lloc geográfic d'origen de les argiles i dels additius,
perd sols en aquells casos en qué les cerámiquescontinguin
fragments de roques ígnies i metamórfiques.En el cas de cerámiques de textura fina o que continguin únicament inclusions de
sorra -quars-, l'únic métode d'análisi que, en certs casos, ens
permetrá agrupar cerámiques d'un mateix origen geográfic és
I'análisi química dels elements minoritaris i dels elementstraEa de
I'argila. L'espectroscdpiad'emissió ha estat extensamentemprada
amb aquesta finalitat, peró aquesta técnica es reemplaga actualment amb la d'activació de neutrons i amb la de fluorescénciade
raigs X.
La caracteritzaciódels terrissairesd'on procedeixenles argiles,
basant-seen I'estudi de les concentracionsdels elements minoritaris i de les traces presentsen el fang, és en realitat difícil de fer ja
que, en primer lloc, en una determinadazona geográfica podia
haver-hi un gran nombre de terrissairesi la diferéncia de compo42

sició química de les argiles poden ser en generalmolt petites.En
segon lloc, dins d'un mateix terreny, podia haver-hi una certa
heterogeneltatquant a la composicióquímica de I'argila original,
ja sigui per I'addició posteriorde material,per la volatilitzacióde
determinatselements durant la cocció o per la migració d'aquells
elements solubles i móbils que, en el cas de cerámiques
arqueológiques,poden produir-se durant I'enterrament.
L existéncia de dos patrons de composició química diferents
no implica necessáriamentque les peces de cerámica procedeixin
de dues argiles diferents, ja que aquestsresultats estaran
necessáriamentinfluenciats per la naturalesadel material afegit a
l'argila durant la fabricació de la cerámica;per aixó, en l'estudi de
les cerámiques, será recomanable complementar I'análisi química
amb l'examen petrológic per poder establir si s'ha afegit algun altre
material a I'argila.
L'examen físic i químic de les cerámiques pot proporcionar
també una informació valuosa sobre les técniques empradesen la
seva fabricació.
Mitjangant métodesd'análisi com ara el de la refracció de raigs
X o el de I'espectroscdpiaMossbauer podem conéixer amb certa
exactitud la temperaturade cocció de I'argila i, a partir de l'estat
d'oxidació del ferro present en la cerámica, determinar el tipus
d'atmosfera en qué es va dur a terme la cocció de la peEa.

6. LA FARMACIA
CATALUNYA

EN EL CONTEXT

MUSEOLÓGIC

A

En la conservaciódel patrimoni artístic farmacéutic,és evident
que I'esforEde conservaciódels museus,tant públics com privats,
així com les mateixes farmácies, com la Farmácia Franquesaentre
altres ha estat molt important; perd també s'ha de destacar la
importáncia de les col'leccions privades, com ara les de les farmácies dels seglesxvrrr i xrx, per exemple,de Barbadillo del Mercado,
Burgos. Fet aquest apunt, ara veurem el contingut de material
farmacéutic d'alguns museus catalans.

6.1 La farmácia museu del Poble Espanyol de Barcelona
La farmácia museu. está situada en la confluéncia del carrer
Mercader i la plaga de la Font del recinte de Montjuic. Es va
inaugurar, aprofitant I'Exposició Internacional, el 19 d'octubre de
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1929. La farmácia es va reobrir desprésde bastantsanys de romandre tancadaal públic i grácies a la intervenció i la col'laboració de
i de I'Ajuntamentde Barcelona.
la Juntadel Col.legide Farmacéutics
La fanrrácia museu estd presidida per les figures de Sant Cosme,
Sant Damiá i Santa Magdalena,que fou durant seglesla patrona dels
d'estil renaixentisapotecarisbarcelonins.En les elegantsprestatgeries
ta, donadespel Dr. Andreu, s'exposendiversescol'leccionsd'estns i
recipients farmacéutics d'indubtable interés artístic i professional.
La col'lecció de cerámica farmacéutica está formada per 239
neces de f-acturadiversa. Hi ha cerámica de Barcelona, Valéncia,
il4anises,Terol, Paternai Granada, feta entre els seglesxv i xtx.
La major part dels recipientsde cerámica-227- són els típics
pots de farmácia destinats a contenir medicamentsde consisténcia
pastosa.També hi ha algunes urcéoles -I2-, en el seu interior
I'apotecariacostumavaa guardar la llavor i les pols medicinals.
Entre els objectes de vidre que es conserven a la farmácia
museu, destacala bella cucúrbita de vidre verd catalá (s. xvrrI) i la
col'lecció de flascons de vidre de forma cuboesferoidal,de coll
llarg, amb belles etiquetesd'esmalt policromat,destinatsa contenir
aigües i olis medicinals.Completa la col.lecció, un interessant
conjunt de flascons de vidre per a tintures, el peu dels quals té
forma de copa (s. xvu i xvrtt).
En la petita col.leccióde mortersmetál.lics-19- de la farmácia
museu en destaquendos de bronze d'estil gbtic arábic (s. xIv-xv).
un morter de ferro de grans dimensions, procedent de la farmácia
Balvey -Cardedeu- amb la inscripció <Morter de March Galan
apotecaride Lleyda any 1768>, i també un morter de gres i dos
petitsmortersde cerámicade Terol (s. xvttt).SobreI'estretmostrador
de la farmácia, hi ha una de les peces més suggeridoresde la
col.lecció,la balanga,en les formes de la qual guaita amb forga el
misteri mil.lenari de I'alquímia.
La balanEa,que procedeix de I'antiga apotecariaBalvey, té
una manufacturaque no sembla ser anterior al segle xvn. De bragos
de ferro i platetsde llautó. la balangaest¡ suspesade la boca d'un
lleó de fusta tallada, sensepolicromar, que té uns 50 cm d'alqada
i que estárecolzatsobreuna baserectangularde fusta. El lleó, dret
sobre les sevespotes posteriorspresentaen el centre dcl pit un
escut amb un cor en flames. Es difícil resumir la rica simbologia
que tanca aquestlleó de fusta de la balangaBalvey. Els adeptesde
I'art alquímic utilitzaren símbols, al.legories,representacions
místiques i altres recursosd'expressió críptica per amagar al profá els
secretsdel seu arf. La balanEaBalvey vol expressarels objectius
principalsde I'aft alquímic: la recercade la felicitat, que implica la
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conjunció dels oposats;l'anihilació de tot canvi o transiciói Ia
consecucióde la immortalitat. El lleó era identificat ja en les
culturesprimitives amb el sol, rei del firmament.En el llenguatge
simbólic de I'alquímia, el lleó és l'or, el metall perfecteo szrl
subterrani. Animal posseldorde la forEa, el lleó representaI'esperit
i el principi masculíde les coses.En la fase operativade 1'alquímia,
la presénciadel lleó indica I'element fix, alló que romarl. fet que
s'expressaamb el sofre.
Els alquimistesmedievalscercavenla pedra filosofal, no sols
com una substánciacapagde transmutarels metallsen or, és a dir,
perfeccionar-los,sinó també capag de tornar la salut al malalt, un
medicamentque curés alhora la matériai I'esperit.Aquest aspecte
de l'alquímia, está simbolitzat en la balanEapel cor coronat en
flames, emblema de I'amor com a centre de la il.luminació, que
segonsCirlot, en el llenguatgealquímic, és la imatge del sol en
I'home, la imatge de la perfecció,de la irnmortalitat.

6.2 El Museu Marés de Barcelona
Situat al barri gdtic de la ciutat comtal, en els edificis que
constitueixenla part esquerrade I'antic Palau Reial Major. hi ha el
Museu Marés, que fou creat i donat oficialment a la ciutat de
Barcelona el 4 de juny de 1946 per I'insigne escultor Frederic
M a r é s i D e u l o v o l( 1 8 9 3 - 1 9 9 1 ) .
Les col.leccionsque donen nom al Museu Marés estanintegrades per milers de peces agrupadesen dues seccionsnetament
diferenciades.La primera secció és la de l'escultura,en la qual es
pot veure un panorama molt complet de la plástica espanyolades
de les époquespreromanesi clássiquesfins al seglexx. Constitueix
el fons principal del Museu i ofereix una idea global de I'escultura
hispana.La col.lecciómés important d'aquestasecció,considerada
artísticament,és la d'esculturareligiosa, amb talles policromades
del seglexlr al xvu.
lalfra secció, la d'arts sumptuáriesdel petit art, que el seu
fundador va denominar amb l'expressió exacta Museu Sentimental, está situadaen ia tercerapianta del Museu, segonpis, i el seu
contingut és de gran heterogeneitat,.iaque está format per 17 sales
on s'exhibeixenmilers de pecesd'art sumptuarique componenles
més variades col.leccions,de gran interés humi, artístic i artesá, i
a la vegada mostren un món adorable de vivéncies i records de
tempspassats,que són una elegia a I'art, a I'obra ben feta, personal
i única.

De tot el conjunt de col.leccions,n'hi ha algunsque of'ereixen
un interés particular per als farmacéutics.Es tracta de tres col.leccions distribuÍdes a les sales trenta-dos,quaranta-sisi quarantados.
A la sala 32 s'exhibeixendiversescol.leccionsde figures de
pessebre,plats petitoris i una petita col.lecció fbrmada per nou
morters de bronze, dels segles xv i xvr, amb decoració a base de
costelles.Només un dels morters presentaanses.
A la sala 46 es poden veure diversescol.leccionsde rellotges
de butxaca, claus de rellotges,botons, casaques,bastons,entre
altres objectes,fins a arribar a una important col.lecciód'objectes
d'dptica repartitsen tres vitrines. Una d'elles, amb 42 uller-esamb
suport, denominadesimpertinents i ltllitzades pels potímetresdels
seglesxvil i xrx, de plata, carei, nacre i adornatsamb incrustacions,
fet que els converteix en una obra d'art de I'orfebreria. Una altra
col.lecció está formada per 158 peces,la majoria d'extraordinária
qualitat per la seva varietat de formes i rics materials utilitzats, de
procedénciafrancesa,anglesai espanyoladels seglesxvn al xx. La
terceracol.lecció d'aquestasala és un conjunt de 109 peces que,
amb I'altra, ofereix la historia d'aquest objecte tan personal,que
agrupades de les ulleres denominadesquevedosdel seglexvu fins
a les ulleres del principi del segle xx, és a dir, rJos segles i mig
d'evolució.
Finalment, a la sala 42 es poden observarunes importants
col.leccionsde cerámica,entre les quals destaquenlas de cerámica
en blau, de reflexosmetdl.licsamb un clar predomini d'Alcora, de
Manises, de Catalunya i de Talavera, entre d'altres. Destaca la
col.lecció de 97 peces de cerámica farmacéutica.que estan distribuides en tres vitrines que contenen vuitanta-cinc pots d'apotecari,
cinc urcéoles, cinc gerres, un morter i un pot de cerámica. Totes
aquestescol.leccions les va adquirir el mateix F. Marés en els
innombrablesviatges que va fer al llarg dels anys.
Aquestacol.leccióde cerámica,que com hem dit está formada
per 97 peces de cerámica en blanc i decoració blava. constitueix
una representació,bé que molt reduida, del gran nombre d'atuells
cerámics emprats a les antigues farmácies tant religioses com
laiques.
Si ens atenim a les característiquesmorfoldgiques que presenten aquestesnoranta-setpeces, tenim cinc grups tipoldgics ben
definits. un primer grup format per vuitanta-cinc poti d'apotecari,
un^de
-segonformat per cinc urcdoles,un de tercer amb cini gerres
l. Jlnalment. un quart i un cinqué grup format, cadascun,per una
sola pega: un morter i un vas de cerámica.
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Tota aquestacerámica farmacéuticaque es troba al Museu
Marés és de procedénciaespanyola;així, Talavera.Sevilla, Aragó
si bé és
i Catalunya són les localitats que hi són representades,
peces.
major
de
que
nombre
seixanta-sis,
la
ofereix
el
Talavera
enfront de les deu de Sevilla, les divuit de I'Aragó i les tres de
Catalunya.
La producció cerámica de cadascunad'aquesteslocalitats, la
podem agrupar en diversos grups de sdries, amb unes característiques ben definides i prdpies que diferencienels uns dels altres. Tot
seguit exposaré, bé que molt breument, els trets característicsde
cada série.

6.2.1 Ceriimica de Talavera
La cerámica de Talavera va assolir I'esplendor mdxima els
segles xvn i xvrrr, segles en qué es va desenvoluparI'anomenada
cerdmica blava i blanca, caracteritzada per emprar en la seva
decoració només un color: el blau. Dins d'aquesta producció,
varen tenir gran importáncia les peces d'ús farmacéutic, concretament Rosario Carrillo indica que les terrisseriesde Talaveraassortiren gran part de les apotecariesa partir del segle xvr.
L'anomenadaceritmica blava i blanca abraga diversesséries
que al seu torn es divideixen en subséries.Les sériesrepresentades
en aquestacol.lecció són les que exposo tot seguit.
- Série de decoració únicament heráldica. Aquesta prlmera
série consta de cinquanta-sispeces que presentenla particularitat
d'estar decoradessolament amb un motiu heráldic, deixant la resta
de la peEa en blanc. Aquest tipus de decoració, que assolí a
Talaverauna gran difusió en els seglesxvn i xvIIt, es troba en formes
molt simples que responen exclusivament a una funció farmacéutica o doméstica.
Els escuts que decoren aquestespeces procedeixen de farmácies de convents o monestirs, de farmácies laiques, generalment
d'hospitals, i també de farmácies reials. La majoria presenta una
representacióde l'águila bicéfala coronada.
Una representaciód'aquesta série ens I'ofereixen tres pots
d'apotecari amb I'escut dels agustins en un -format per un cor
traspassatper dues fletxes- i I'escut de la família Mendoza en els
altres dos.
- Série de decoració heráldica acompanyadad'altres elements
decoratius.Només quatre peces, dos pots d'apotecari i dues geffes,
formen aquesta segona série. Es distingeixen de les anteriors per-

qué presentenel motiu heráldic envoltat d'altres elements decoratius, básicamentelementsvegetalsmés o menys estilitzats.Aquesta
decoració es va produir a partir del segle xvll i, fora del tret suara
esmentat,no of'ereix cap altra característicaque la diferencii de la
sdrie anterior.
- Série d'influéncia d'Alcora. Les dues gerres que integren
aquestatercera série presentenuna decoració feta mitjanEant elements decoratiuscopiats d'Alcora, acompanyadad'altres elements
heráldics, concretamentescuts religiosos amb timbre eclesiásticde
bisbe o d'abat.
Aquesta imitació d'Alcora es redueix. peró, als seus motius
decoratius,per bé que van ser fidelment reproduíts durant un curt
període de temps, ben aviat es van interpretar d'una manera tosca,
engrandint els motius florals que van passar a ocupar la quasi
totalitat de la pega.
Una de les gerres que representenaquest tercera série porta
I'escut del monestirde San Lorenzo el Real d'El Escorial amb el
lleó rampant a I'esquerra-símbol de I'orde dels Jerdnims- i la
graella a la dreta -en record del martiri de Sant Lloreng-. pel que
fa alajerarquia, duu el timbre de bisbe o d'abat, amb una corona
de marqués.
- Série de decoracióblava al clarobscur.Aquesta série, que
neix a la darreria del segle xvu, aporta una innovació al si de la
cerámica decorada:I'aparició d'una decoració de tipus escénic o
pictóric, f-etamidangantla técnicadel clarobscur-técnica pictórica
basadaen la matisaciógradual d'un color- acompanyadad'un
ombreig lleuger per remarcar el volum i la perspectiva.
Les peces que la representensón quatre. Es tracta de quatre
pots d'apotecari.Un d'aquestspots duu com a motiu principal una
au camallargaacompanyadad'altres elementsdecoratiusde tipus
vegetal.El dibuix está emmarcata dalt i a baix amb unes sanefes
fetes a partir de línies concéntriquesde gruix diferent.

6.2.2 Cerdmica de Sevilla
Els deu pots d'apotecarique hem classificatcom a cerámicade
Sevilla no representenuna producció prbpia d'aquesta localitat, si
entenemcom a tal la producció de peces cerámiquesd'un estil i
forma característicsi propis d'aquesta.
Ja hem indicat, en parlar de la cerámica de Talavera, que
aquestava assolir una gran difusió en els seglesxvn i xvrrr, no és
estrany,doncs, que fos imitada rápidament.Van ser diversesles
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localitatsque la imitaren,peró segonsPescadordel Hoyo, la ciutat
de Sevilla fbu un dels punts principalstant pel que fa a la imitació
de la cerámicablanca com de la decorada.
Per bé que es té la certesaque Sevilla imitá la cerámicade
Talavera,és difícil, peró. de precisar,ara per ara, quiues van ser
aquestesimitacions,a causadel f'et que les fábriquesimitadoresno
solaments'inspiravenen I'estil de Talavera,sinó que n'assimilaren
t¿cniques.Alld que varen imitar no fou
totes les característiques
solamentun estil decoratiu.sinó una veritabletécnicade les formes
i el vidratge, car també van imitar les peces que Talavera f-eia en
blanc. Per tot aixd, I'estudi del color de I'ar-eila,de I'esmalt.de les
formes d'aquestespeces ens fa pensaren unes imitacions sevillanes, si bé deixem el veredictefinal per a estudisposteriors.

6.2.3 Cerdmica de l'Aragó
Divuit són les pecesque representenI'Aragó, divuit pecesque
les podem agruparen tres séries.
- Seriesd'imitació de Talavera.Ja hem indicat que Sevilla fou
un dels llocs principalsd'imitació de Talavera,perd no fou l'únic.
Pescadordel Hoyo afirma que la cerámica de Talaverafou una de
les més imitades;no ens ha d'estranyar,doncs, que aquestadéria
arribés també a l'Aragó.
Tretze peces,tres urcéolesi deu pots d'apotecariformen aquesta
primera série de I'Aragó: es caracteritzenper presentaruna decoració molt popular, que consisteix en una derivació degeneradadel
tema de I'águila bicéfala coronadaperó feta amb un estil i uns trets
ben diferenciatsdels de Talavera,fins al punt d'assolir un estil
propi.
- Série d'imitació de Catalunya.Una sola peEa,un pot d'apotecari, constitueixaquestasegonasérie.Es tracta d'una imitació de
la série catalanaanomenadade faixes o cintes, que va assolir gran
importáncia dins la cerámica catalana del segle xvm.
Aquesta imitació, perd, és poc escrupolosa,fins al punt que
l'única semblanEaamb I'original és la sanefadel coll, feta a partir
de motius vegetals,i el fet de col.locarla inscripcióamb el nom del
medicament en diagonal.
- Série en blau i blanc amb decoracióestilitzada.De les divuit
pecesclassificadescom a aragonesesnomés tres, tres pots d'apotecari, presentenun estil propi i característicde I'Aragó.
Martí,
Es tracta d'un tipus de cerámica que, segons GonzdTez.
és molt característicdel segle xvII, en qué el blau marí emprat en la
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decoraciódestacasobre el blanc del vernís estanníferi, en qué el
motiu principal va envoltat d'elementsgeométricsi vegetalsmolt
estilitzats,els quals es van repetint al llarg de la decoració.
6.2.4 Ceri¡mictt catalana
La cerhnica catalanaés la qr,remenys nombre de peces aporta
a l a c o l . l e c c i ó ,s o l a m e n tt r e s p e c e s :d o s p o t s d ' a p o t e c a r i u n
morter. Aquestes peces les podem agrupar en dues séries.
- Série de faixes o cintes.Aquestasérie constitueixla produc_
ció més extensade la cerámicacatalanadel seglexvnr. Es caractertfza per presentaruna sanefaal coll, feta a partir de petits grups de
fullatge i arbustos col'locats en un fons lleugeramentombrejat.
Quant als motius centrals són diversos, bé que en aquest pot
d'apotecari només se n'hagi reproduit un: la figura humana, representadaen acció, acompanyadad'animals i d'elementsarquitectdnics enmig d'un paisatgemés o menys frondós. La inscripcióamb
el nom del medicamentestd col.locadaen diagonal.
- Série blava amb decoració geométrica.L'altra pega de cerá_
mica catalanaés un nrorter que té una decoraciómolt senzillafeta
a base de diversosmotius geométrics;tota está feta en blau.
6.3 El museu del Cau Ferrat
En iniciar la recercasobre farmicia i medicina en l,obra de
SantiagoRr-rsiñol
(1861-1931),
ens varr encaminarcap a la vila de
Sitges,al museudel cau Ferrat.Aquestmuseuestásituaten un dels
lloc més deliciososde Sitges, I'anomenatracó de la calma, <¡ue
conservaamb una estéticauniforme l'exquisit gust del barri. La
flaire de les flors i la brisa de la mar que banyá I'edifici del cau
Ferratja predisposenl'ánim del visitant cap a una milror receptivitat de les cosesque podrá observaren la seva visita.
El museu est) instal.lata dues casesde pescadorsdel segle
xvl que van ser adquirides per Rusiñol per establir-hi la seva
residéncia. Ell va reconstruir-lesaprofitant elements arquitectdnics gdtic.sprocedentsde cases i muralles en mala horá enderrocades. va anar guarnint portes i finestres i I'estanEainterior
amb I'encert,el bon gust i I'exquisidasensibilitatque són propis
del nostre personatge.
_, Fou precisamenta la mort de Rusiñol que es va conéixerque
llegava la seva casa a I'Ajuntament de Sitgés,perqué la conveitís
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eu museu. Desprésdels obligats trámits burocrátics,el Cau Ferrat
va obrir les sevesportescom a nuseu I'any 1933.
Aquest museu va ser inventariatper Joaquim frolch i Torres.
Conté la millor col'lecció de ferros d'Espanyai una de les millors
del món. Quant a pintura (del segle xv al xx) predominenles teles
dels artistescatalanso vinculatsa Catalunya,principalmentles dels
seglesxrx i xx. Figurenen lloc preferentquadresde Rusiñol,Casas,
Clapés, Regoyos. Pichot. Nonell. Picasso, Zuloaga, entre altres,
entre d'altres. Cal remarcarla presénciade dos quadresdel Greco
adquirits per Rusiñol a París per ben pocs diners. L'entrada triomfal
dels quadresa Sitges,I'any 1884 en processó,va ser un esdeveniment destacat a Catalunya dins de les Festes Modernistes, que
reunia a Sitges grups d'intel.lectualsde tot Europa. També conté
una col.lecció important d'arqueologiaprocedentd'Eivissa, cerámica (seglesxw-xx), vidres(seglesxrv-xrx).rnobiliari(seglesxv-xx),
gravats (segles xvu-xrx), autdgrafs i fotografies. Cal remarcar que
totes les obres que decoren la casa i les estancesinteriors es
conservental com les tenia el seu propietariquan hi vivia.
De tots és conegut I'amor que sentia Rusiñol per les coses
antigues.Alexandre Cirici. en el llibre Ceritmica catalana, dil:
<L'interésper la cerámicaantigaprovocáun primer col.leccionisme,
activitat en la qual destacariaSantiagoRusiñol.>
Era tanta I'atracció que sentia Rusiñol per les pecesantigues,
que quasi no hi havia viatge ni desplaEament
en qué no adquirís
nous objectesper afegir a la seva col.lecció. I fbren tants els
objectesadquirits que I'afecció col.leccionistava acabar en un
veritable museu.
Aquest edifici, museuavui, es va convertircap a la darreriadel
seglexx en la Meca del Modernismea Catalunya.Van ser molts els
personatgesque el van visitar dins de I'extens món de la cultura,
entre d'altres: Echegaray.Pérez Galdós, Guimerá. la comtessa
Pardo Bazán, Pompeu Fabra, Puig i Cadafalch, Eugéne Isayé,
Cahausson,Guillaume Guidé, Granados,Albéniz, entre altres, sense passarper alt, naturalment,Casas,Utrillo, Clarasó i Canudas,
que foren assidusa les vetlladesdel Cau Ferrat, quan la conversa
s'allargava durant tota la nit -amb el batre de les ones que besen
suaument el Cau Ferrat- fins que pel finestral gdtic entraven els
primers rajos de sol.
En entrar al Cau Ferrat, abans de mirar els quadres que
pengen de la paret, la vista es fixa en una magnífica llar de foc
i e n a i x e c a r e l s u l l s f i n s a l a c ¿ r r t e l . l as. ' o b s e r v e nu n a s d r i e
d'objectesde cerhmicaentre els quals destaquenels típics pots
d'apotecari o aLbarels.
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Santiago Rusiñol, entre els altres objectesrelacionatsamb
farmlcia, aconseguíreunir al Cau Ferrat una col.lecció important
de pols.
Pel que fa als quaclresdel mateix Rusiñol relacion¿rts
amb la
medicina,hem de dir qLrela seva salut desf'etaprematuramentper
nombrosesmalaltiesva ser la que va influir en la creaciód'aquestes obres.
Excel.leixen,entre d'altres, els quadresanomenatsL'última
recepta i La morfinómana. A L'última recepta presentaun metge
amb cara vulgar i térbola anotantles sevesprescripcionsa I'alcova
d'un moribund. E,suna escenarealista,cruel, adrnirablementexacta i suggestivacom totes les cosesde Rusiñol, qualificatiuque no
es pot repetir a cadamoment en tractard'aquestautor.Més que no
pas donar la substánciai el pes de les coses,intentaque la llum que
pinta assenyaliestatsd'esperit.
En I'altra tela que hem esmentat, La nutrfinómctna(parís,
1894),Rusiñol es mostra com un pintor de dramesíntims, contrastos psicoldgics generalmentamargs, escenestruculentes.La suggestió que inspira es comunica amb la seva literatura,ja que el
pintor sent una inclinació que oscil.la entre la voluptuositatmorbosa i el retop. Quant a la técnicade la presentacióexterna,aquesta
pintura no va agradar a tothom, perd I'anécdota cada vegada
fascin¿rrnés perqué en aquell moment el refinament era sinbnim
d'entristir-serealmento aparentment.
Tornant als objectes relacionatsamb la farmácia, hi ha dos
morters que són objectes molt representatiusd'aquestaprofessió.
Un está f'et en bronze i I'altre está tallat en pedra nummulítica.El
morter de bronze porta dues argolles laterals movibles, decorat
amb quatre caps humans en relleu estampat,alternatsamb imatges
i flors de lis. A la part superior porta la inscripció pere Balentí.
Suposemque aquestmorter va ser elaborat per a un f'armacéutico
un ajudant,ja que era normal que es posés el nom de la persona
que l'utilitzava. Pel que fa al morter de pedra nummulítica,és una
obra catalanadel segle xvll, de decoraciód'estil gbtic amb representacionsd'escenesde vida monacal.
Entre els múltiples objectes de vidre relacionats amb la
farmhcia i la medicina es pot esmentar,per I'originalitat,I'instrument de vidre anomenat llevallets. És de manufacturacatalana del segle xvrrr, de vidre transparent,lleugeramentverdós, en
forma de pipa, amb la base expansionadaen forma de con.
Aquest interessantinstruments'usavaper extreurela llet del pit
de la dona que no volia o no pocliaportat a cap I'alletament.La
part en forma de con s'aplicavaal pit de la dona mentre s'ab52

petit
sorbia per I'extrem corbat, fent buit tapant arnb el dit el forat
que hi havia al con'

6.4 El Museu de la Farmácia Catalana
Els museusd'histdria de la farmáciadonen a conéixerdiversos
preaspecteshistoricoartísticsíntimament relacionats amb I'art de
entranyables
els
aquests,
entre
parar medicaments.Destaquen,
iecipients cerámics i els morters de les antigues apotecaries
-convertits quasi en símbols de la professió-, I'instrumental de
laboratori,aquell que utilitzava I'apotecariquan encara preparava
fórmules magistrali, els corrJialers,les apotecariesconventuals,les
els mediles farmaciolesi. per descotnptat.
farmáciesmódernistes.
conjunt
q
u
e
e
n
a
n
L
i
g
u
e
s
.
c a m e n t si e s p e c i a l i t a tfsa r m a c é u t i q u e s
1'apotequal
transforma
es
la
en
permetenil.lu.st¡artota una época
de la ciétiiari en farmacéutic.L'impressionantdesenvolupament
i
farmacdutic
professional
e1
canviar
cia en els últims seglesha fet
el seu entorn.
La revolució científica va fer variar Ia manera de treballar,
fent que I'apotecarino utilitzés I'instrumentalpropi del seu art.
Aqueils estris, passarendesprés a ser, grácies al progrés i a la
t a s c ad ' a l g r n t i u t . o . é u t i c s ' p e c e sd e m u s e u , i v a n a s s o l i rl a
categoriacl art. En les Facultatsde Farmáciade Madrid, Barcelona
i Gránada.hi ha Museus d'Histbria de la Farmácia,que van ser
creats pels professorsque impartien l'assignaturad'História de
la Farmácia.
Elmésimportantquehiha,iundelsmillorsdelmónésel
Museu de la Fármácia Hispana, situat a la Facultat de Farmácia de
la Ciutat Universitária de Madrid.
Fou fundat en el primer terg del present segle pel catedrátic
d'Histdria de la Fannácia Dr. Rafael Folch Andreu, que va aconseguir que la Facultatde Farmáciadestinésalguns locals per allotjar
naixent, que fbu oficialment inaugurat el 1951, any en
ét *rt",
qué
es va jubilar el seu fundador.
'
P r o c e d e n t d e l p i n t o r e s c p o b l e d e p e s c a d o r sc a t a l a n s d e
Torredembarra-Tarágona-, 1'apotecariad'Antoni Gibert i Roig
fou adquiridapel Docior Folch i Andreu i instal'ladaen el museu.
La farmácia estit presididaper una reproduccióde la imatge de Sant
Pere,patró dels pescadorscatalans,on figura la data 1788, any de
restauiació de li farmácia. Les prestatgeriesestan adornadesamb
una col.lecció de cerámica catalana policromada del segle xvtil,
procedent de la farniácia Ferrer de Puigcerdá'
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Aquesta tasca iniciada per Folch Andreu va ser continuadaa
les Facultats de Farm)cia de Barcelona i Granada.El creador i
fundador del Museu de la Farmdciacatalana va ser JesúsIsamat
Vila, I'any 1958 esdevingurel 40 aniversariel 199g.
En aquestmuseu destacauna magnificacol.leccióde cerámica
farmacéutica,la majoria de cerhmica catalana,diversos morrers
metdl'lics,dues farmaciolesde la guera carlistai mobiliari i objectes procedentsdel Reial col.legi de Farmáciacle sant victoriá de
Barcelona,antecessor
de I'actual Facultatde Farmáciade Barcelona
que iniciá els seus prinrersensenyaments
a la FacultatReunida
l'any 1799,avui fa 200 anys. Hi estanexposatsmicroscopis,material
de vidre, alambins, retortes.fbrns i altres materials cle laboratori. cal
destacaruna vitrina dedicadaespecialmenta I'dptica i altres a medicaments dosimétrics i, en general, a especialitatsfarmacéutiques
antigues.Destaquendiversos aparells i instrumentald'utilització
galénica i microbiológica com ara els pindolers, encapsuladors,
premseshidráuliques,estufes i autoclaus,entre molts dlaltres.
Aquestsmuseusuniversitaris,com els altres museusde farmá_
cia, s'han de considerarveritables nuclis de docéncia i recerca,
amb finalitat didáctica per als alumnes que reben I'ensenyament
d'Histdria de la Farmácia.
El museude la Famácia catalana fonna part de la unitat d'Histdria de la Famácia, Legislaciói Gestió Famracéutiques,
integradaen
el Depaftamentde Farmdcia i recnologia Fannacéuticade la Universitat de Barcelona.A més de la seva irnportantcol.lecció d'oblectes
d'interéshistdric. disposad'una excel.lentbibrioteca.Malgrat els problemesderivatsde la manca de personali d'una dotació económica
insuficient,els professorsde la ljnitar, tant els ja jubilats com els
que estan actualmenten actiu, han assolit reunir una biblioteca
constituidaen bona part per llibres d'interésper a la histdria de la
farmácia catalana, espanyola i europea, qué és possiblementla
millor biblioteca especialitzadade catalunya en ei seu ámbit.
6.5 Museu Joaquim Cusí.
Situat front al ma¡ en plena corn¿u'ca
del Maresme,en la marinera
vila del Masnou,pot admirar-seun irnportantmuseu d'história de les
ciéncies mddiques,nucli original dels que constituiria el Museu
Retrospectiude Farmácia i Medicina. i."at per Joaquim cusí i
Fortunet (1879-1968)en adquirir, en la segoná¿¿ca¿adel present
segle,I'apotecariadel monestirbenedictíde SantaMaría la Éeal de
Nájera. antiga capital del regnat de Niijera, pamplona.
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Els prestatges,els pots i el vidre de I'apotecariade Nájera,
del museu serien motiu
bellamentexposatsen les dependéncies
Joaquim Cusí conserMuseu
perd
e[
suficientper visitar Masnou,
reuneix a més altres
Marf).
i
Emília
Pagds
vat fins uiu p"t Ezequiel
i metges,
farmacéutics
per
als
d'interés
col.leccionsimportants
farmacéucerirmica
laboratori,
de
instruments
com la de morters,
tica de cliversaprocedénciai també una interessantcol'lecció d'exlibris, que han estat tema d'estudi per molts investigadors'
La contemplació de la cerimica, del vidre i del metall del
Museu Joaquim cusí, actualmentd'aquestacorporació, resumeix
molts dels óapítols més importants de la histdria del desenvolupament de les ciénciesde la salut.
6.5.1 L'apotecaria del monestir de Santa María la Real de
Nájera
Es un bellíssim exemple d'apotecariabarroca.Fundadaen la
segonameitat del seglexvtIt, el mobiliari. mostrade I'art de la seva
dpóca,fou construit entre el l78l i el 1785. Les prestatgeriesde
1'apotecaria,totes policromades en tons de verd i daurat, estan
disposatsen e1 museu seguint un senricercletal com estavencol'locats a Nájera.
Distribultsen nou cossos,els cuuqueLs.destilats a exposarels
DotSfarmacéutics,est¿utcoronats amb arcs de mig punt separats
-per pilastresamb ornanents dauratsi verds.
Bf moble central del conjunt. presidit per la imatge de Sant
col'lecciód'aquells
Benet,és el cortJial¿r.S'hi exposauna interessant
guardava
I'apotecari
a
on
vidre
bufat
de
recipients
petits
i
delicats
filtres'
misteriosos
i
els
essencials
olis
els valuosos
La part inferior dels prestatgesestá formada per armaris, tancats per portespolicromadesamb figures d'animals i ocells exdtics.
gls armaris i piestatgesdel que fou I'herboristeria de I'apotecaria,
arriben fins al sostre i estan adornats amb pintures que exposen
escenesde la vida quotidiana.Els calaixosper a les herbespresenten una ornamentació més funcional; en alguns apareix escrit el
nom de la planta que contenen; altres en canvi estan simplement
numerats.
La col.lecció de cerámicafarmacéuticadel Museu Joaquim
exhibiCusí reuneix boniquesi interessantspeces sumptuosament
pots
les
urcéoles
i
Els
Nírjera.
de
1'upotecaria
des en elsanaquelid"
procedentsd'áquestafarmdcia conventualtbrmen el co¡junt de
pecesmés nornbrot"r del museu. Els pots de Nájera són d'esmalt
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blanc d'estany amb I'escut abadal en policromia blava, groga,
verda i taronja. Circumscrit en un oval. flanquejatde flors i sota
corona, apareix el terrazzo o gerra amb lliris blancs que representa
I'abadia de Nájera; a sota seu, les urcdolesi els pots de diverses
mides porten els cartellsamb els noms de les preparacionsfarmacdutiquesque contenen.
El Museu Joaquim Cusí compta amb una mostra representativa de ceránrica farmacéutica de diferents llocs de la península. La col.lecciómés important,desprésde la de Nájera, és la
de cerámica catalana, encara que está molt be representadala
d'Aragó -Terol, Muel-, Andalusia i Valéncia. El museu té a més
algunes peces de cerámica de Franqa, Portugal, Holanda i
Anglaterra.
El vidre farmacéutic, procedent principalment de Nájera i del
Baix Empordá, está format per ampolles de diversesformes i
mides, pots de vidre de diferents colors i figuetes o petites ampolles
de vidre per a tintures.La col.leccióes completa amb cucúrbites,
retortes, matrassos,condensadorsi altres aparells de vidre, les
formes i nombres dels quals evoquen el secret de I'apotecari
alquimista.
El Museu Joaquim Cusí ha aconseguitreunir una magnífica
col.lecció de morters de farmhcia, de materials, formes i mides
dif'erents.Hi ha morters de fusta, de vidre, de pedra o de metall,
entre els quals destaquenper la bellesa de les ornamentacions.
veritablesjoies de I'art de la fosa, els morters de bronze. Com a
peEaimportantde la col.lecciómereix esmentespecialel morter de
marbre treballat decorat amb carátulesi motius heráldics, on apareix la inscripció <Anno 1520 Salus Populi>.
Per completaraquestabreu ressenyasobreel Museu del Masnou,
cal esmentarla bibliotecai la col.leccióde documentsantics relacionats amb la professió de metge i de farmacéutic. La biblioteca
Cusí posseeix un important fons de llibres d'interés farmacéutic
compost per obres publicades des de el segle xvr fins als nostres
dies, entre les quals les farmacopeesantiguesformen un conjunt de
gran entitat.
Per finalitzar,esmentaremla col.lecciód'ex-libris de metges i
farmacéuticsreunides per Joaquim Cusí, el lema del qual, <Amb
gran vent i a totes veles>>,
apareix en el seu propi ex-libris sota un
albarel amb el dibuix d'un esvelt veler flanquejat per branques
florides de belladonai arrels d'ipecacuana,plantes que proporcionaren dos dels principis actius empratsen la confecciód'algunes
de les especialitatsfarmacdutiquesmés importants dels Laboratoris
Cusí creadesper Joaquim Cusí i que gráciesa la seva gran válua
56

científica en I'Irea de I'oftalmologia ha esdevingutpioner en les
a p li c a c i o n st e r a p é u l i q u e s .
No voldria acabar aquest discurs inaugural del curs 1998-99,
sense fer un reconeixementmolt especial a Joaquím Cusí, com
creador de la farmácia i art a Catalunya,per la qual cosa vull retre
aquestmerescuti just homenatgea la seva persona.ja que preciSamentaquesr curs s'ha complert el trenté aniversari de la seva
mort i el 1999 s'esdevé el cent-vint aniversari del seu naixement.
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