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Excel'lentíssim Senyor President,
Digníssimes Autoritats
Molt Il'lustres Senyores i Senyors Académics,
Senyores i Senyors,

En compliment de la normativa reglamentária d'aquesta Reial
Académia, segons la qual és precept iva la intervenció dels Acadé-
mics numeraris en el  discurs inaugural  seguint I 'ordre d'ant igui tat ,
em correspon, aquest any 1999, presentar el discurs inaugural del
curs académic 1998-99. D'acord amb les matdries de la secció cinque-
na a la qual pertanyo Histdria, Legislació i Formació Professional pre-
sentaré I'activitat del farmacéutic en les farmácies modernistes, i també
la seva repercussió i els antecedents en el context historicoartístic far-
macéutic a Catalunya, que será exposat amb el títol <Farmácia i art a
Catalunya>.

FARMACIA I ART A CATALUNYA

1. ANTECEDENTS I REPERCUSSIÓ DE L'ART MODERNISTA
EN EL CONTEXT FARMACEUTIC A CATALUNYA

El Modernisme es dist ingeix del S¿zz¿ssionst i l  austr íac, del
Jungendstil alemany, de I'estil 1900 belga, de 1'Art Nouveau fran-
cés, del Liberty italiá i del Modern Stile anglés per un signe refor-
mador diferencial i socioldgic que va pertányer exclusivament a la
capital de Catalunya. La influéncia d'aquest art peculiar fou molt
important en el camp farmacéutic.

Sobre els fonaments de I 'ant iga ciutat romana Barcino, la cold-
nia que va gaudir de més primacia al llarg del Mediterrani i que va

l 3



ser emmural lada f lns a mit jan segle xrr ,  es va crear I 'any 140 I  I 'Hos-
pi tal  de la Santa Creu, que des dels seus inic is va comptar amb l¿r
seva farmácia hospitalár ia.  considerac' la de fet  com la més ant iga i  la
pionera en el  context de la f 'armicia hospitalár ia europea. E, l  recinte
que va ocupar aquesta f-arnlácia const i tueix actualment la seu de la
Reial  Académia de Farmdcia de Catalunya.

També I 'an t ic  Co l . leg i  de  C i ru rg ia ,  d 'es t i l  neoc láss ic ,  amb e l
seu célebre amfi teatre anatdmic i  els vi t ral ls de Rigalt ,  consri tueix
avui la Reial  Académia de Medicina de Catalunya, ubicada també
en el  recinte hospitalar i .  Al  vol tant d 'aquest edi f ic i  és precisament
on se celebr¿r la f l ra de Sant Pong.

Un dels edif-lcis modernistes més famosos de la ciutat és el Palau
de la Música Catalana. Edificat I'any 1908, és I'obra mestra de Domé-
nech i Montaner i está ornamentat amb belles escultures i peces de ce-
rámica. L edifici es troba en el mateix sector que el monestir benedictí.

El creixement demográfic de la Barcelona del segle xtx va f'er ne-
cessari aplicarr el pla urbanístic ideat per l 'enginyer Ildefons Cerd), que
assumeix els postulats del moviment polí t ic i  cul tural  anomenat
Renaissance i que en el camp afiístic es va concretar al llnal de segle en
el Modernisme.

El conjunt arquitectdnic i barri de I'Eixample constitueix sense
dubte un dels exemples més interessants d'aquesta época a Europa. És
pioner del moviment Lrrbanístic conteutporani europeu a Catalunya i
conté la major part de les farmicies modernistes.

Una infinitat d'eclificis i locals decorats amb la rica ornamentació
modernista, són el viu exemple de la manera amb la qual aquest estil va
contribuir al progrés de I'art. aportant nous materials bellament elabo-
rats com ara el vidre, la fusta, el ferro fbrjat i la cerámica, continguts en
moltes farmácies i hospitals coln ara el de Sant Pau. de gran riquesa
cromática així com d'elements decoratius.

Al llarg d'aquest panor¿lma esquernitic d'aquest període de la his-
tdria artística de la f'armácia. no podem oblidar dos edificis singurars
dei Modernisme situats al nord de la Diagonal, l 'avinguda que divicreix
la ciutat en dues parts. En primer lloc, la Sagrada Família, él gran tem-
ple expiatori i l 'obra nés conegucla de Gaudí en tot el món, on el seu
geni arquitectbnic assumeix una simbologia religiosa complexa. Des
del 1883 fins a la seva mort. Gaudí va consagrar lá seva vidi a aquesta
obra que va quedar inacabacla i que s'ha continuat en época posierior,
malgrat les fortes polémiques esclevingudes. És curiós destacar Iexis-
téncia en aquest edifrci d'inscripcions cle matéria médica. com ara Thu,s.

El segon, és I'Hospital de Sant Pau, obra de Doménech i Montaner
que ocupa una ámplia supertície amb diversos pabellons d'obra vista i
clecorats amb cerirmica policromada, i rodejats de bells jardins.
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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 qualif icat per la UNESCO com a patrimoni de la huma_
nitat, es tracta del Parc Gtiell, un conjunt en c1ué destaquen 8(r co_
lumnes que sostenen un sostre r icament  decoral .  amb mos; . r ie
constitueix així mateix un magnífic parc cle plantes -.¿ir".rr'ln?Jrl
Precisament l 'arc del Parc Güell. realitzat per Antoni Gaudí i Cor_
net, está ubicat a I'entrada de Ia Facultat de Farmácia de B¿rrcelona.
i  I 'any 1995 va ser elegi t  com a lo-uot ip del 150 aniversari  de la
seva creació.

2. MODERNISME I FARMACIA

El paper de les farmácies modenlistes a la ciutat de Barcelona
ha estat el de ser pioneres dels nous estils, de les noves concepci_
ons de I 'espai,  de la implantació de l 'úrs de nous mater ials ic ie nous
sistemes d'il.luminació, pel que fa a I'aspecte artístic, perd també
van ser pioneres en la creació i elaboració de nous medic¿rnrents.

Les farmicies han constituit veritables obres d'art ja des d'an_
tic. Destaquem en aquest sentit la farmácia de Llívia, situada en un
petit poble de la frontera entre Catalunya i FranEa, consider¿roa per
alguns historiadors con-l la t'armácia més antiga d'Europa; la firrma_
cia Pallards de Solsona i també l'hospitalária de Cirona.

Entre les farmlcies més representat ives destaquem les que
tenen els elements decoratius més representatius de I'art modr,rnis_
ta com són el ferro forjat. el mosaic i també el joc de línies ¡ecres
i corbes de fusta i de ferro. La utilització d'aquests motius contras_
ten entre unes faEanes i altres, i la cornbinació dels diversos r-r-rotius
és múltiple i s'obtenen resultats dif-erents. Tot i aixd es pot veure
una certa unitat  est i l íst ica i  unes constants en cada una cle les
faEanes.

Deixant de banda els motius estructurals decoratius Que cleta_
llirrem més endavant. s'ha de destacar I'aparició constant en les
diverses faganes de dos trets distintius i característics: les lletres
dels rétols -d'estil modernista- i els diversos símbols i emblemes
propis del món de la farmácia, protagonitzats per la copa i la serp
enroscada al voltant seu -el símbol específic del farmacéutic i d!
la farmicia-. Aquest símbol apareix usualment en algunes d'aquestes
farmácies com ara la farmlcia Mestres.

Perd, el més important d'aquesta f'annácia són les meravelloses
vidrieres de la part superior de les portes i aparadors, disposades en
tres espais ondulats.  Hi destaquen els colors malva, verrnel l  i
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taronja de les flors i els diversos verds de les fulles i tiges en-
creuades. Un dels vitralls és cliferent, en ell el blau és e-l color
predominant. Per remarcar la bellesa dels vitralls hi ha un sistema
d' i l . luminació des de I 'exter ior.

El fet que hagin estat seleccionades per a una exposició sobre
vitralls de I'Eixample -<Contrallums>, del 20 d'abril al 3l de maig
de 1983-,  patrocinada per l 'Ajuntament,  deixa constáncia de la
qualitat extraordinária d'aquestes vidrieres; element decoratiu que
també va ser usat a la resta de I'edifici, com es pot veure a les
t r ibunes  de ls  p isos  super io rs .

Entre les diferents portes i aparadors, hi ha situats set plafons
de fusta i vidre on esta representat el símbol de la f'armácia. Per
damunt es formen una espécie de capitells de fusta que simulen
sostenir una 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 portes de línies corbes i relleus de fulles i flors que
les coronen. Aquests motius es repeteixen en els baixos relleus de
la palt inferior i en tot el treball de fusteria.

El taulel l .  de marbre i fusta, té tres cossos, i l 'ornament pr in-
cipal és un relleu en tbrma de ventall que emmarca diversos motius
ve-uetals.

Es curiosa la preséncia de dos expo.sitors, també de fusta -un
a cada banda de la porta d'entrada- i una peculiar bdscula amb la
part davantera totalment de fusta tallada. Tots els ntobles segueixen
la mateixa pauta decorativa: cap línia recta.

En darrer terme, hem d'esmentar la preséncia d'una caixl
registradora metál.lica profusament treballada. La quantitat ntixi-
ma que pot enregistrar són 99,5 pessetes i és molt cobejada pels
decoradors, perd com es pot suposar és absolutament inútil ¿rvui en
dia. Qui els hauria de dir en aquell temps que un medicament podia
superar aquest preu!

Encara que el disseny de les faganes i de les portes d'accés de
les farmácies modernistes en general és molt variat, quasi totes
s'organitzen a partir d'un marc quadrat, propi de I'estiuctura de
l'edifici on s'inscriuen les línies que distribueixen la disposició dels
motius decoratius abans especificats, algunes de forma poligonal
amb el predomini d'angles rectes, ialtres amb línies corbes i traEats
ondulats més típicament modernistes.

Entrant ja més directament en els motius decoratius prdpia-
ment dits, és necessari esmentar els quatre més importants i gene-
ralitzats:
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- El feno forjat, tant en referéncia a la disposició de I'organit-

zació 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 faEanes amb relleus i sanef-es'
El ferro forjai, en el període Modernista fou un dels motius més

utilitzats gráciei a la seva ámplia gamma de possibilitats creatives,

alguns exémples són les reixes i els rétols. També és interessant el

,"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 destacar el fanal que decora el que havia estat la

farmácia laboratori Viladot, d'una gran bellesa estbtica grácies a les

seves línies ondulades. També s'ha de destacar el fanal a la canto-

nada de la farmácia Sastre-Marqués del carrer Hospital, ideada per

l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch i fabricat el 1905, com també

el de la farmácia Madroñal.
El carrer de I'Hospital va ser durant molt de temps, fins al final

del segle xtx, una de les vies d'accés a Barcelona. Per la porta de

Sant Ántoni, que estava situada al final del carrer del mateix nom
-prolongació del carrer de I'Hospital-, entraven a Barcelona els

viatgers-provinents de tot Espanya. Aquesta circumstáncia va do-

nar lloc a una expansió del barri.
Fou el 1865 quan Ramon Marquds i Mata fundh la seva farmá-

cia en aquest lloc. Aixd ens ho confirmen els números romans de

la faEana. El 1905 fou reformada segons el 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. Sastre-

Marquds situada al carrer Eduard Conde, 44.
Él local dóna a dos carrers: Hospital i Cadena. La fagana té

timpans decorats amb escultures de gerros plens de flors. A la

cantonada, un bellíssim fanal de feno forjat <<surt>> de la pedra on

hi ha baixos relleus de flors. Als costats del fanal i amb lletres

vermelles hi ha escrit el nom del primer propietari i la data de

fundació.
El Sr. Marqués i Mata fou substituit pel seu fill i el seu nét

anomenats ambdós Francesc Sastre-Marqués, nom que també han

portat els seus successors. Antigament aquesta farmácia posseia un

iaboratori annex. Aquí s'elaboraven especialitats tan conegudes
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com el <Sucre del Dr. Sastre-Marqués>, usat contra els cucs. i la
<Limonesia>, espécie de magnésia efervescent analgésica.

L'element més característic de I'interior és una vidriera poli-
cromada, de forma semicircular amb representacions de flors i
fulles, on predominen els colors blau i verd en diferents gammes.
Está situada en una espdcie d'entresdl, on el Sr. Sastre-Marqués
conserva les orles dels seus predecessors i els pots antics.

En relació amb els pots, es consideren més interessants els
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 drogues hi ha un número.

A la rebotiga hi ha un taulell amb mampara de fero forjat que
forma flors, i vidrieres rÓmbiques de colors blanc translúcid, ver-
mell i blau.

L'última característica destacable és el sostre de la farmácia: un
cassetonat en 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 característic d'aquestes faganes. La gran
gamma de colors vius amb motius florals els dóna una gran riquesa
plástica. Els colors predominants -verds, vermells i grocs- poten-
cien una gran riquesa cromática i una lluentor excepcional. Predo-
mina, en quasi tots els vitralls, la decoració floral: el ll iri, la dália,
la rosa, el cascall, la rosella, entre altres, en superfícies transparents
plenes de color que constitueixen un univers vegetal a través d'un
complex entramat. En relació amb els vitralls, és important el de la
farmácia Padrell, considerada com la rnés antiga de Barcelona, on
podem llegir I'any 156l en el vitrall localitzat damunt de la porta
d'accés de la Farmácia Fonoll. En aquesta fhrmácia s'han de des-
tacar dues belles finestres formades per vitralls decorats amb 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. Desafortunadament avui en dia ja no
és una farmácia i s'ha perdLrt una part important del seu patrimoni.

Tarnbé la f¿rmácia Bolós destaca pels seu bells vitralls. La
história inicial de la farmácia queda recollida en una autobiografia
del primer propietari titulada Memorius y Documentos de Antonio
Novellas y Roig, il.lustrada amb fotografies d'época, on relata les
seves vivéncies. Aqtrest curiós llibre que comprdn un període entre
1879-1942 encara es conserva.

El Dr.  Novel las es l l icenci i  en Farmácia el  1901 i  comenEá
a cercar un local on instal . lar la seva of ic ina. En aquel l  temps
I 'Eixample estava ple d'of ic ines de prest igiosos l l icenciats:  Duran
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i Esoasa, Jordana, Ribalta, Senallonga, Freixas. Capella, Botta amb

els quals no podia competir un llicenciat recent'- 
it.. descriure els comenEaments de la seva tasca com a farma-

c é u t i c d ' o f i c i n a i l a d e c o t a c i ó d e l l o c a l , c o n s i d e r o i n t e r e s s a l " l t
trunr.tiut" les prdpies paraules del Dr' Novellas' ja que la farmácia

ha sofert canvis mínims en la seva estructura'

<A fines de setiembre de l90l hallé un local para alquilar en

casa nueva aún no terminada en el n' 77 de la Rambla Cataluña-

ül;".i; y frente al monumento a Clavé' casi cara con la vieja

farmacia del Dr.  Andreu. Disponiendo de menguados recursos

económicos, negocié con mis amigos los hermanos Falguera'

árquiü.tor yu, u-fin de instalar la oficina en el local citado. Estos

;it", dibujaion la farmacia según el gusto neo moderno imperante

entínces, aprovechando que é1 local era pequeño y de malas

concliciones. Se redujo la oficina a un salón dispensario con grandes

candelas vidrieras de cristales policromados figurando un naranjo

dando a la calle. La estantería era de haya de color rojo- con un

mostrador de fresno y caoba, de forma caprichosa y-rebuscada'

Tres grandes taburetes blancos completaban el ajuar' Una puerta

daba 
"el  

despacho cle la derecha, mirando al  fondo y otra al

iuforutorio y .on la c'orclialera de sólidos y líquidos u¡a a cada

lado. La iluminación fue primitivamente a gas y más tarde en 1906

instalé 1a electricidad'..>
<<La decoración del dispensario era de estilo y simbólica' El

techo semejaba abovedado' de fondo azulado con dos frisos de

hojas y culiivos botánicos que remataban a los lados con cuatro

*", lu l ion..  dorados y u",d" con la copa y la serpien^te; bajo

e l l o s u n a s c i n t a s c o n l o s n o m b r e s d e F o r s ' C a r b o n e l l ' S c h e e e l e
y Lemery, cuatro grandes farmacéuticos de mi gran respeto' El

m o t i v o  b o t á n i c o - q u e  e n l a ' a b a  l o s  m e d a l l o n e s  a  b a s e  d e

adormideras ,  es t ramonios ,  be leños '  acón i tos  y  p r ímu las  se

d e s a r r o l l a b a  e n  e l  p l a f ó n  d e  f o n d o  c o n  d o s  e f e b o s  q u e

pulver izaban drogas en un gran mortero mientras el  sol  se

ieuantaba en el ciáo con todo el frescor y galas del día naciente

(plafón izquierdo). Otro niño sacudía una adormidera que dejaba

.u"t. ,r, sómillas sobre otro durmiente bajo el signo de la luna

y con búhos Y murciéiagos'"
De ixantc lebanda l 'es t - i ldescr ip t iude lDr .Nove l las ,ca ld i rque

e ldespatx in te r io r tambéestddecora tambdiversosnro t iusvegeta ls
i cintes sobre fons blau cel' Aquí destaquen dues ̂ meravelloses
vidrieres situades a cada banda d;un marc de pas en forma de cor'

Á un .orru, predominen les dálies i a I'altre, els lliris sobre un fons

de fulles en diversos tons de verd'
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Hi ha encara més vidrieres: unes a les finestres i clamunt dels
aparadors, on destaca el nom de Novellas en lletres vermelles; i una
altra a l' interior de I'oficina amb flors i tiges enllaEades.

Per concloure amb la decoració és interessant dir  que els
cordiolers contenen una col. lecció de cerdmica blanca 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 establiment I'onze de gener de
1902, en preséncia de dest¿rcats farmacéutics com ara el degá de la
Facultat i d'alguns periodistes.

El 1906 el Dr. Novellas va comenEar a elaborar preparats
homeopátics i, més tard, va continuar fabricant específics en 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 participá en la <Exposición Médica de producciones
Originarias de los Países de Lengua Catalana o de autores nacidos
o residentes en los mismos,. que es presentá en 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 fil l Jordi de Bolós i Capdevila.

En la part de la ciutat de Barcelona. que antigament va estar
envoltada per muralles, podem trobar la farmácia modernista Fo-
noll, ja esmentada anteriorment, que té un fantástic i original vitrall.
Aquest vi t ral l  és obra de Joan Espinagosa i  Ferrando (Biosca,
1858 - Barcelona, 1931), autor prdcticament desconegut per I'ab-
séncia de signatura en la majoria de les seves obres. L,any 1894,
Joan Escudé, el propietari llavors de la farmácia Fonoll, va decidir
reformar-la i adequar-la a I'estil modernista. Va encarregar els
vi tral ls.  l 'e lement decorat iu més destacat.  a aquest art ista.  especi-
alitzat en vidres pintats i decorats a má i, més concretament, en els
treballs amb ácid tan característics d'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, establerta per Leopold padrell al barri
de la Ribera. L'articulació d'aquest vitrall emplomat está feta de
fusta amb ondulacions sinuoses i nroviments el.líptics, que s'este-
nen als dos costats de la porta d'entrada, decorats amb dos pots en
blanc i blau, amb una franja obliqua ascendent amb inscripció i
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motius florals d'on sorgeix una combinació suggeridora de flors i
fulles de narcís, ll iris i roselles que pugen cirp al sol' que projecta

els seus rajos i en el qual apareix la data de la tundació i el nom

de la farmácia Padrell esmentat abans. Els colors del vitrall donen

fe del grau d'habilitat del vidrier Espinagosa'
Podem trobar vitralls també a l' interior de moltes tarmácies' un

cas especial  és la farmicia Madroñal.  Aquesta farmácia va ser

fundada per Jesús Prats l'any 1901. la va regentar fins el 1949, en
que fou adquir ida per Severo Pesqueira González. El  1913 va
passar a mans de la Sra. Montserrat Madroñal.

La decoració exterior i interior está basada en la fusta. Per sota
d'un fanal de ferro forjat amb vidres vermells hi ha un rétol de
lletres gótiques daurades amb el mof .farmdcla. Aquest tipus de
lletra es repeteix en els rétols dels tres plafons exterior on s'espe-
cifica la data de fundació.

Hi ha dues portes de vidre, gravat amb el símbol de la farmá-
cia, i de fusta amb relleus que representen rosetes quadrilobulades.
Les manetes són de ferro forjat també amb rosetes.

Quan s'accedeix a l' interior es té la sensació d'entrar en una
catedral o en un castell medieval tot de fusta' La decoració segueix
una tendéncia neogdtica que en el modernisrne era bastant fre-
qiient. com es pot observar en les obres de Puig i Cadafalch.

Totes les parets estan cobertes amb armaris i prestatgeries de
noguer i roure, que recorden les finestres gbtiques ja que estan
sostinguts per fines cohtmnes i coronats per tlna cresteria d'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 quadrilobulada és el motiu preponderant
de la decoració ja que també es trob¿t a la part inferior dels armaris
i taulells.

Perd, I'element més destacat són 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 espécie de 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 actualment es dispensen els medicaments.
A la part superior de la paret, per damere de les cresteries dels

¿rmaris, es representen diverses plantes medicinals amb els noms

colresponents, que donen la impressió d'un cddex medieval per la

seva policromia, que el temps ha anat apagant. Enc¿rra, perd, es pot
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percebre aquest efecte, i  podem veure dibuixos d'avena sat iva,
plantago, verdnica, entre altres.

La porta d'accés a les dependéncies interiors 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
Carbone l l ,  p r inc ipa ls  in l roduc tors  de  la  fa rmác ia  qu ímica  a
Catalunya. Al costat d'aquesta vidriera s'exhibeix una col.lecciri de
flascons de cerámica blanca vidriada i amb lletres vermelles, que
són originals dels temps de fundació de la farmdcia.

Encara es conserva f-lascons de vidre que contenen ingredients
tan curiosos com ara sang de dragó i ovaris dissecats. En aquesta
farmácia també s'elaboraven prescripcions homeopátiques.

En la descripció del local cal fer esment a part del sostre: tot fet
de fusta policromada, amb sis figures de cassetonat que delimiten
cinc revoltons. Dintre de cadascun hi ha una roseta quadrilobulada
amb un escut pintat al seu interior; estan representats els de les
quatre províncies catalanes i el símbol de la farmdcia. La serp i la
copa també són presents al sostre, situades al darrere dels arcs
ogivals, i estan pintades en un to més clar que la resta.

Es interessant destacar que els matisos aconseguits per artesans
i artistes. que treballaven en tallers i gremis d'estil medieval, són
irrepetibles. En alguns establiments s'ha intentat restaurar alguns
detalls, perd aquesta tasca nrai no ha arribat a I'algada dels origi-
nals.

EI mosaic és un dels altres elements profusament utilitzats i que
gaudeixen de gran apogeu durant I'dpoca Modernista. Aquestes
obres, t rebal lades amb molta paciéncia, componen plafons en
faganes i creen espais de gran interés. La técnica del mosaic fou
redescoberta en l'época Modernista i la trobem executada tant en
les grans construccions de 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 faganes de diversos establi-
ments, entre els quals hi ha algunes farmicies com ara I'antiga
farmácia laboratori Viladot. que té dos srans mosaics de Lluís
Brun.

La situació d'aquesta fannácia al
la Ronda. pennet que la seva fagana
seva ampl i tud pels vianants. encara

xamfri del carrer Bruch amb
pugui ser admirada en tota la
que actualment ja no és una

farmdcia.
Dos plafons de

formen la part més
s'indica el nom del
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mosaic policrom ornats amb motius vegetals
important de la fagana. En aquests plafons

propietari, i, entremig dels dos plafons, situat

just a la cantonada dels dos carrers, hi ha l'ap¿rador. Cal constatar

lambé la preséncia d'arbres de ferro fbrjat, amb les seves coffespo-

nents fullés verdes i f ' lors rosades, que estan situ¿rts als costats dels

nlafons.
L'aspecte exterior es completa amb dues portes convexes, Llna

a cada ó^.."., formades básicament per vidrieres policromes que

representen flors, tiges i palmes. A la part de dalt de la faEana es

poi u"rr. un típic fanal modernista de f'eno forjat i vidres vermells.

El Dr. Francesc Xavier Palomas i Bons (1876-1936) fou cate-

drátic de Matéria Farmacéutica Vegetal i degá accidental de la

Facuitat en el període comprés entre el 29 de novelnbre del 1934

i el 26 de febier de 1936. També fou vocal quart del sindicat de

farmacéutics de Barcelona, elegit el 1919. Posseí la farmácia del

1905 al 1925.
El Dr. Palomas va aplicar els seus coneixements vegetals a la

decoració de la seva farmácia el 1905. Aixd es pot observar en les

vidr ieres i  el  sostre, decorat amb f lors estucades, que van ser

posteriorment repintacles sota les indicacions del Sr. Viladot'

L'interior del local está presidit per un petit mostrador de fusta

de forma oblonga. Pel darrere hi ha una columna de fusta, al

voltant de la qual es distribueixen els armaris i les prestatgeries de

fusta tallada I amb profusió de línies corbes. Dintre d'aquests

armaris es pot contemplar la col.lecció de pots que prové d'una

antiga farniácia de la província de Lleida.
Un dels elements més característics de la decoració inicial s'ha

perdut. Eren les vidrieres policromades que ocupaven el lloc on ara

¿stan situats els mosaics. Els transports de tracció animal, en passar

pel davant de la farmácia, l lenEaven pedretes que impactaven

iobre els vidres i els esquerdaven o els trencaven, per aquest motiu

el pare del Sr. viladot -que el precedí en la regéncia de la farmácia-

va substituir-los per plafons de mosaic que el'lcara perduren i que

constitueixen una de les característiques més notbries'
La fusta també va ser util itzada arnb freqüéncia en l'época

Modernista. La disposició de les línies estrllcturals de les faEanes

está marcada, la majoria de les vegades, per línies corbes de fusta

i, a vegades, també de ferro forjat, que emmarquen els -diversos
vitralls i motius decoratius de la faEana. En les farmácies, las línies

a vegades són totalment regulars i poligonals, i creen una disposi-

ció áominada per angles rectes que es complementen amb la

decoració orgánica que domina la fagana. En alguns casos. la fusta

ordena la pórta d'accés, decora amb la creació de tires vegetals

ondulades, emmarca plafons, crea arquitectura simulada i s'util itza

Der crear relleus decoratius com ara plafons, com és el cas de la
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farmácia Nordbeck. La primera impressió que es té en contemplar
aquesta farmirci¿r és pensar que al seu exterior ac¿rben de treballar-
hi els artesans del modernisme. I gairebé és així; el Sr. Norbeck va
decidir restaurar-la al poc temps de f-er-se'n chrrec, i li va donar
I'aspecte que tenia quitn va ser inaugurada el 1905, amb la col.-
laboració del vidrier Vidal i I 'envernissador Guasch. Aixd permet
apreciar el treball que els tallistes de fusta van fer en els plafons
exteriors, que fins fa poc estaven pintats de blanc.

Perd, el més atraient són ies dues vidrieres policromes situades
a sobre de I'aparador i de la porta d'entrada. Hi domina I'element
vegetal. amb tiges i flors fantástiques de diferents colors -blau, lila
i groc-, encara que I'ornament més abundant és la fulla de casta-
nyer indiá, d'un color verd vigorós. En aquests vitralls hi manca-
ven una série de peces que han estat reposades, ja que s'ha
aconseguit trobar uns tons molt adequats que no trenquen la deli-
cada harmonia dels colors.

Entre les dues vidrieres hi ha situat un anunci de femo forjat,
típicament modernista, on es representa la serp i la copa envoltades
de dil-erents motius corbats. Per damunt d'aquests elements deco-
ratius, 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 branques d'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
decorats amb flors, fulles i línies corbes; estan pintats del mateix
color que el plafó central.

La farmácia va ser fundada el 1905 per Lluís Salomó; el succeí
Arnau Izard Álvarez de Lara, farmacéutic que pertanyé a la Comis-
sió Científica del Col.legi Oficial de Farmacéutics de Barcelona,
establerta a la junta general de 24 de febrer de 1931. També fbu
cinqué vocal de la denominada Delegació Barcelona de la Junta
del Col.legi Oficial de Farmacéutics el 1933. Fins que la va adquirir
el Sr. Nordbeck la l-armácia s'anomenava Martí Sánchez.

La porta d'entrada está construida en fusta i vidre, és cordifor-
me 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 farmácia originals que s'hi guardaven,
només es conserven dos potr de porcellana. EI taulell és cle marbre
i té la part inferior feta de fusta tallada, decorada amb dissenys en
forma de pinya. Com a darrera curiositat cal assenyalar l 'existéncia
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de tres banquetes de fusta que tenen les característiques dels mo-

bles modernistes.
També es pot destacar, com a darrer exemple, la farmácia

Vilardell. Está situada en un ampli xamfrá de I'Eixample, que atrau

l,atenció de turistes i pintors. Va ser fundada I'any 1914 per Julitts

Trenart, farmacbutic fiancbs que <<importil> els gustos del seu país

a I'hora de construir la seva farmácia, en l'época que a Catalunya
predominava el gust modernista.

El segon propietari s'anomenava Amargós 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 quaran-

ta-un anys -exceptuant el  període de la guerra civ i l  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 chrrec la seva fil la, clara vilardell
i Albareda.

La faEana, que ocupa tot el xamfrá' está decorada amb 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 constantment el símbol de la farmácia, des
del vidre gravat de la porta fins als armaris, passant pels llums' En
l'ampli espai destinaf a la dispensació destaquen tres taulells del
mateix estil, un de central i dos de més petits situats als costats.
Aquests dos tenen cadascun al damunt un llum de metail negre que
representa la serp i la coPa.

El taulell central té la base de fusta amb baixos relleus de
motius vegetals i petites columnes. La part superior és 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 destaquen plafons laterals on es combinen
el baix i I 'alt relleu per formar la figura d'una cigonya bevent d'una
copa, envoltada de fulles i coronada pel símbol de la farmácia. Cal
remarcar també en la descripció dels armaris, la preséncia de dos

medallons de fusta amb dues efígies que podrien representar Galé
i Hipdcrates. Els calaixos de la part baixa dels armaris estan ador-

nats amb petites rajoles multicolors de tema vegetal.
Diverses copes de cerámica policroma s'exhibeixen per sota

d'aquests medallons. Formen part d'un magnífic conjunt de pots

de diversos tipus que está distribuit pels armaris. En aquest conjunt
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destaca una col.lecció de copes que tenen dibuixada la planta que
contenien.

La major part del conjunt de pots, altament cobejat pels anti-
quaris, coffespon a una col.lecció de cerámica i opalina decorada
en blanc, blau i marró, de la que es conserven albarels i flascons.
Tots aquests pots s'exhibeixen en una espécie de rebotiga oberta,
els armaris de la qual estan menys decorats que els anter iors;
només amb medalions de fusta que coronen les portes d'entrada a
les dependbncies interiors, on també hi ha representada la serp i la
coDa.

La rebotiga té dos taulells en forma de Z i amb mampares a 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
aspecte salomdnic, i figures de mussols. Al mig d'aquesta columna
hi ha un llum de gas de metall daurat que té inclosa la serp i la copa.

Entre les farmácies que contenien motius gbtics en les seves
faEanes destaquem la farmácia Genové, obra de Lluís Sagnier de
I 'any 1911, avui desapareguda.

Totes aquestes farmácies són un clar exponent de les tendén-
cies decoratives modernistes i representen especialment I'art far-
macéutic del segle xrx.

3. RESSENYA DE LES FARMACIES MÉS ANTIGUES DE
CATALUNYA

3.1 Farmácia Pallarés de Solsona (Lleida)

Descrivim a continuació les restes de I'antiga farmácia Pallarés
de Solsona, que es conserven en el  Museu Diocesá d'aquesta
ciutat.

Els objectes farmacéutics s'exhibeixen en una de les sales del
museu, entre les quals destaquen un 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 perfectament conservat. Té dos caps humans que
serveixen de nanses i sembla que representen dos 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'intercalen motius vegetals,
asteriscos i bandes que decoren la quasi totalitat de la part exterior.
Les seves dimensions són de 35 cm d'alcada i 26 cm de diámetre.

2 6

El picamá o maEa fa 38 cm de longitud, és molt pesat i servia per
moldre les drogues més dures. El peu de fusta que aguanta al
morter, amb fbrma de prisma octogonal, en les seves cal'es laterals,
est¡r fet a cops de gúbia i a la base té adherides unes peces per
donar-li estabilitat.

Hi ha un armari de fusta que és on s'amagaven els pots en
temps de I 'apotecari  Pal larés. La seva conservació és regular,
sobretot a i'exterior. Les seves dimensions són de 170 per 129 cm.
És del segle xvr i té dues portes d'iguals dimensions decorades amb
imatges de la Mare de Déu a la porta dreta i de l'ángel de I'Anun-
ciació a l'esquerra, sota de l'escena hi ha dos rams grans. En obrir
l 'armari .  a les conl.raporles. es veuen pintures dels sants Cosme i
Damiá -ben conservades-. Dins de l'armari hi ha nou prestatges
pintats.

El que queda de la antiga farmácia Pallarés és un extens assortit
documental que consta d'una trentena de llibres manuscrits en els
quals hi ha una gran profusió de notes fhrmacdutiques, fórmules i
receptes. Les seves dates abracen des 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.

3.2 Farmácia de Llívia

Prop de la Cerdanya hi va haver. en els segles xr i xll. monestirs
notables. en cadascun dels quals hi  havia un jardí per cul t ivar
plantes medicinals.  Més tard es van comengar a reconéixer la
qualitat de les espécies botániques silvestres i va sorgir la idea de
recol.lectar-les i comercialitzar-les.

La Cerdanya comerciava amb Catalunya i amb Occitánia, on
precisament en aquesta época Montpel ler tenia una destacada
Universitat amb una important escola de medicina i Marsella era un
gran mercat internacional de mat¿ries farmacéutiques vegetals.
Segons Pla Dalmau, amb I 'evolució d'aquestes act iv i tats es va
comengar I 'e laboració de preparats galénics i ,  probablement a
conseqüéncia d'aixó, el 1415 es va fundar I'oficina de farmácia de
Llívia. No es tenen dades concretes de la situació d'aquesta farmá-
cia, a causa de les vicissituds históriques de I'esmentada vila.

Segons estudis de Ramon Jordi ,  I 'any 1594 Jacobo Bossan
exercí la prof'essió d'apotecari sense titulació, per la qual cosa el
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Dr. Juan Amat, teratinent del protomedicat del principat, va tancar
I'establiment. Es va trigar un temps per tornar-lo a obrir a causa de
les dificultats per trobar qui pogués exercir legalment d'aporecari.
A partir del 1660 la farmácia va adquirir gran importáncia, quan va
comengar a regir-la la dinastia dels farmacéutics Esteva, que la va
portar durant 260 anys.

Documents del cens de 167 1 no demostren I'existbncia de cap
apotecaria a Llívia, cosa que suggereix que a causa de les dificul-
tats de Bossan per traspassar I'oficina de farmácia i a la necessitat
de la seva existéncia, I'apotecaria continuava sense seguir la legis-
lació.

D'altra banda, en un principi era més aviat una tenda d'herbes
i drogues, sense expendre medicaments, com ara el Mitridato o la
Triaca Magna. Aixb es dedueix de la visita el l7l4 d'inspectors de
Barcelona, que adverteixen el farmacéutic Esteva del fet que havia
de dotar la farmácia amb existbncies necessir ies, 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-se en apotecaries de la ciutat comtal. Per aixb és fins
a cert punt comprensible que els primers membres de la dinastia
Esteva no fbssin farmacéutics amb titulació a causa de la dificultat
de desplaqar-se a Barcelona. Cont que Llívia estava aillada, resul-
tava difícil el control i la comunicació amb Barcelona.

Fou I'any 1926 quan el titular Antoni Esteva trasllada l¿r seva
apotecaria a Puigcerdi. ja que Llívia havia deixat de ser el centre
vital de la comarca.

El cont ingut d 'aquesta farmlcia pot resumir-se en la l l ista
següent:

-  Un receptar i  de I 'any 1725. que degué correspondre al
principi d'una nova etapa en la vida de la farrnácia.

- Una fbrnícula barroca. tallada en fusta, policromada i daura-
da, que corona una altra fbrnícula rnés petita en la qual figura la
Mare de Déu del Roser. Cordialer amb prestatges on es col.locaven
els pots i  les ampol les di tes "cordials".  pel  cor.  Sembla que la
fornícula va ser f-eta pel tallista Sunyer. que també va fer diversos
retaules d'esglésies.

-  Una col. lecció de pots d'un centenar i  mig de peces, vint-
i - t res dels quals -blancs i  amb dibuixos blaus- corresponen al
segle xvu i  la resta al  segle xvrrr .  Aquests úl t ims són vi tr i f icats en
blau cobalt ,  amb un medal ló groc or1 va el  nom. el  qual queda
emmarcat per uns l laEos vermel ls ben est i l i tzats.  La retolació té
una gran simi l i tud amb la de les caixes, analogia que s' interpre-
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ta com a disseny d'un mateix art ista o d'una mateixa escola o
taller.

- El més excepciontrl de la f'arrndcia de Llívia és la dotació de
vint-i-quatre caixes de fusta policrornada, de 33 x 30 x l8 cm, del
segle xvrr. En la part fr"ontal de la caixa hi ha rostres de personatges
pintats a I 'o l i ,  amb ornaments daurats i  el  nom d'un producte
fannacéutic ve-9etal. Els personatges són botánics célebres o figu-
res de sants.

Totes les espécies botániques que apareixen escr i tes en les
caixes de fusta formen part de la t-lora de l¿l Cerdanya. Tan sols el
Rctdix LiEti, segons el Dr. Miguel de Garganta, en lloc de contenir
la prototípica regaléssia, devia contenir I'espécie Trifolium alpinum
L.. la regaldssia dels pastors dels Pirineus.

-Es conserva també material per a preparacions galéniques.
Entre elles hi ha una série de morters, dels quals destaquen un de
60 quilos de pes, de f-erro, i un ¿rltre de bronze.

- La petita biblioteca presenta, entre les obres més assenyala-
des, els ll ibres següents: Discurso .fctnnacétrtico sobre los Cónones
de Mesué (1652), Curso de Químicct (1107), Palestra Farmacéutica
(1710) i Esscti Materia Medica (1142).

L'any 1973. la Diputació de Girona va restaurar una antiga
torre de les fortificacions de la vila i hi va disposar tot el material
que va pertányer a la fannácia de Llívia. Actualment, tot aquest
material és al Museu rnunicipal de Llívia. propietat del seu Ajun-
tament.

3.3 Farmácia antiga de I'Hospital de Santa Catalina (Girona)

La primera pedra de I'Hospital de Santa Catalina es va col'locar
el dia 16 de maig de 1666. Es va construir per iniciativa del bisbe
Josep Minat i comenEá a prestar els seus serveis el dia 28 d'octubre
de 1667.

Probablement, la farmácia no ocupava el lloc actual ja que la
part central de I'hospital amb la escalinata al fons del pati no es va
construir fins el 1678. En fer les obres de restauració actuals es 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 prestigiós farmacéutic Dr. Josep M. Pla i Dalmau suposava
que el nivell professional d'aquesta farmdcia no es va assolir fins
a la meitat del segle xvtlt, conclusió a la qual va arribar després
d'analitzar la decoració dels seus pots i pel fet que entre els ll ibres
que h i  ha  no  apare ix  cap ed ic ió  de  la  cé lebre  Concord ia
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Apothecarium Barchinonensis, ni llibres sobre técnica farmacéuti-
ca editats en el segle xvrr, ni tan sols el de Joan cl'Alós imprés a
Barce lona l 'any  1686.

D'al tra banda, el  Dr.  Novel las exposá que hi  va haver una
reforma important de I'any 1830 al 1847 atesa la 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'aquesta el  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'escalinata principal, hi ha una petita habitació que constituia
I'antiga farnlácia.

La planta és rectangular,  de 6,18 metres de longitud per 4,5
d'amplada i  una volta d'aresta que té una algada máxima de 4,1
metres. En el mur que dona al pati esmentat hi ha les portes
d'entrada i  una f inestra 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,  prestatges que
arr iben f ins a uns 50 centímetres del 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 'a l t res .

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 galéniques s'enriquien amb substáncies
procedents d'ul t ramar. 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 segments triangulars i va ser
pintat durant una reforma del segle xlx. La seva decoració repre-
senta, en un quadrant,  una dona de cabel lera l larga que manipu-
la un alambí, en els altres quadrants la dona agafa fruita d'un
arbre.

A la paret oposada a I'entrada hi ha el cordialer, que ocupa la
part central i fa aproximadament 2 x 1,50 metres, allá es guarden
flascons que contenen medicaments i, 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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suports de fusta, per a dos morters i les seves mans de morter, d'on

,uit"n unes palmés esculpides, unes garlandes i 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.lecció de espátules. Als dos costats

úi hu du"r portes: una comunica amb la rebotiga i les altres tanquen

un armari.

El mostrador actual no coffespon a l'época. cosa que fa pensar

que en un moment de la vida d'aquesta.farmácia va ser renovada.

s" ,uporu que el mostrador antic havia de tenir vidriera i una

finestra petita, per on el farmacéutic dispensava les fórmules ma-

gistrals, elaborades al mateix lloc, i on disposava les substáncies,

álr potr i els f'lascons, els morters i les espátules al seu abast. La

fineitra central permetia veure el fons de I'armari i per aixd la seva

decoració esta t-eta amb molta cura.

El contingut de la farmácia el podríem resumir en els objectes

següents:
- Dos-cents cinc volums de llibres dedicats a matéries afins a

la farmácia.
- una col.lecció d'instrumental medicoquirúrgic dels segles

XVII-XVM,
-Vuitanta-sis flascons de cristall al r:r¡rdialer amb rétols sobre

paper amb l letra gót ica.
- Dotze caixes de tusta de forma rectangular'

Destaca, finalment, la magnífica col'lecció de pots de cerá-

mica (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'aquests pots, en cinc mides diferents, són dues: albareltt

i  urcéola.
Aquest hospital pertany actualment a la Diputació de Girona i

ha visi restaurada la seva antiga farmácia grácies als esforgos dels

Serveis de Restauració i 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 Associació Arqueolbgica de Girona.
En una segona fasete restauració s'espera poder reconstruir la

rebotiga, i també fer un estudi complet de I'arxiu amb qud es

revelaiien dacles de la vida hospitaldria des 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 Santa Creu instal.lada o restaurada en la segona meitat del segle
xvrr, avui veritable farmdcia rnuseu de gran interés documental,
artístic i docent, íntimament relacionada amb I'art de preparar i
dispensar medicaments i especialitats farmacéutiques antigues.

Les obres de creació de I'Hospital de la Santa Creu es van
iniciar I'abril de 1401. D'aquesta edificació d'estil gdtic, desta-
quen, entre d'altres, les dependéncies destinades a I'hospitalització
dels malalts i el despatx farmacéutic. Pel que fa a la farmácia
hospitalária, Guillem Sábat, el 30 de setembre de 1404, n'ofereix
una relació del cont ingut,  i  e l  1413, Francesc Adroer,  c iutadá
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 disposar la confecció i la promulgació el 1411
de les Ordinacions de I'Hospital General de la Santa Creu de
Barcelona, on s'indiquen les obligacions i deures de I'especier o
apotecari, entre d'altres. Respecte a aixó, es disposá que ai front de
I'obrador de I'especieria o farmácia hi hagués una persona idbnia
en la complexa preparació de medicaments i en el normal prove-
iment de I'apotecaria, a les ordres dels administradors de I'Hospi-
tal .

Mit janEant els inventar is i  documents notar ials,  es coneix
I'estructuració interna de la farmácia, i tanlbé els medicaments
existents, el material emprat, els departaments i annexos, també
els ll ibres que hi havia a la biblioteca de la farmdcia, viu reflex
de la cultura científica que tenien els farmacéutics que la repre-
sentaven.

En I ' inventar i  del  1564 hi  ha una acurada descripció de 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, segons grau i
prerrogatives, figurant amb el número 14 l'Apothecari, que era
aleshores Antoni Pisa. En els inventaris fets 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 cotres-
ponents, 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; aprenents de farmácia, sense salari i medicinaires
1ue aplicaven certes preparacions-, 22 lliures l'any, amb el seu
ajudant.  Els inventar is de I 'any 1788 i  del  bienni 1193-1795,

corresponen als béns de Joan Serdanyons, farmacéutic de I'Hospi-
tal, i als de la mateixa fbrmácia hospitaldria.

Reafirmen totes aquestes dades la reixa de t'erro forjat que
encara avui en dia separa el pati, obra d'un dels famosos mestres
forjadors de la ciutat comtal, que custodiava I'oficina hospitalária.
amb una obertura en la part inf-erior i un suport de pedra que servia
de taulell per on eren lliurats els medicaments. A la part superior hi
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 .farmacopeos nosr¡comi. En aqr.rest mateix any sorgeix
la primera edició d'un dels formularis de I'Hospital de la Santa
Creu. en el qual Hemeteri Olzina, el farmacéutic. col.labora en la
redacció. Així  mateix,  s 'ha de tenir  en compte que el  pr imer
formulari de I'hospital del país i segon del món és el Partit.rtlares
Medicamentorwn de Joan Pasqual Llobet, farmacdutic de l'Hospi-
tal Gerreral de la Santa Creu de l'anv 1677.

És a partir d'aquesta época quan sorgeix la figura de l'apote-
cari nrujor de I'Hospital de la Santa Creu, i hem de destacar com
una de les personal i tats més representat ives Juan Serdanyons,
creador de la Conferéncia Fisicomatemática Experimental, actual-
ment Reial Académia de Ciéncies i Arts de Barcelona.

Els apotecaris majors de I 'hospital  v iv ien i  dormien a la
farmácia de I'hospital, i era costum enterrar-los en aquell mateix
rec in te .  E l  fe t  cer t  és  que en  I 'any  1929,  en  e i  te r ra  de  la
fa rmác ia ,  h i  hav ia  unes  l loses  en  les  qua ls  es  l leg ia :  <Aquí
descansa el  cos de Juan Serdanyons, Apotecari  Major d 'aquest
St .  Hosp i ta l .  Mor í  a l  12  de  Mars  de  1788>.  A  més d 'aques t
informació, se sap que el  farmacéut ic regent de la farmácia
I 'any 1929 era el  Dr.  Comas, expresident de I 'Ateneu Barcelo-
nés; la farmácia estava ja dest inada a desaparéixer,  per la qual
cosa es va pretendre que els pots artístics i histórics es traslla-
dessin a la farmácia del Poble Espanyol en I'Exposició Interna-
cional de Barcelon¿r.

Cal assenyalar també 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 president de la Reial Acadéniia de Ciéncies de Barcelona,

Actualment a la sala de sessions d'aquesta Reial Académia de
Farmácia es pot admirar la bella creueria que va cobrir amb ante-
rioritat la rebotiga hospitalária. El despatx que van ocupar els
apotecaris majors és el local destinat per la Reial Académia de
Farmácia de Catalunya com a sala de Juntes.
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Pel que fa a la col . lecció de pots de la farmácia hospitalá-
ria de la Santa Creu, podem trobar diferents tipus de produc-
ció. perd tots de cerá.mica catalana: 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 posterior-
ment dels poLs regala¡s dels segles xv i xvr, són prova que
aquesta producció és de les més tradicionals a Catalunya. És
important ressenyar la 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 'a l t ra,  es tracta probablement d'un or igen comú l igur,  els
animals d'estil cal.ligrdfic a Savona del principi del segle xvrr,
reinterpretats per artesans que seguien impregnats per la cultu-
ra árab i fins i tot la copta. Tot aixd explica que aquestes
producc ions  loca ls  t ingu in  la  fo rga  d 'un  es t i l  t rad ic iona l  i
a lhora puguin considerar-se com a part  d 'un procés histdr ic
d ' in f luénc ies  in te rnac iona ls .

A part  del  conjunt de pots d'apotecari ,  un conjunt de
quaranta-quatre caixes de fusta de drogues o parts vegetals
enriqueixen la col ' lecció. Són de forma paral . le lepipédica rec-
tangular, decorades en Llna de les seves cares laterals, frontal
o davantera. Enquadrada per una or la daurada, que rodeja un
paisatge, en pr imer pla f igura la planta que es guardava en la
ca i  xa .

Al museu del Masnou dels Laboratorios del Norte de España
podem trobar un objecte que prové de I'antiga farmácia de I'Hospital
de la Santa Creu, és el morter dela goma, magnífica pega de bronze
que quan es colpeja dringa com una campana. El morter rep aquest
nom perqué, en un desig de donar més sensació de 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'est i l
barroc decadent que 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 Santa Creu a aquest
museu com a agraiment per tot el que van fer els doctors Cusí pels
malalts d'aquell centre benéfic.

4. EL MORTER, SÍMEOT PRACTIC DE LA FARMACIA

Entre els instruments més antics inventats ja per l 'horne prehis-

tdric, figuren el morter i la seva má, picamá o maEa' que apareix

a Europa al final de I'dpoca paleolítica (60.000 aC) i que es va usar

irmpl iament durant el  neolí t ic (10.000 aC)'  període en el  qual,

segons els investigadors del passat de la técnica' es va produir la

nrimera revolució industrial, amb I'aparició de nombrosos estris
iets de pedra polida. En aquest moment de I'existéncia de 1'Homo

sapiens, ja es van usar morters rudimentaris. En un moment deter-
minat, I'home va fer un morter portátil, ja independent del terra,
probablement construtl amb un cbdol gros en el qual s'hi hauria fet
una zona cdncava.

Des de la pr imera civ i l i tzació urbana, la dels sumeris,  instal ' -
lats a Mesopotámia, i  poster iorment els caldeus (1.800 aC), es
van usar el morters de pedra per polvoritzar determinats medi-
caments .

Al Japó i a la Xina remots, des de feia molt de temps, els
mor te rs  de  pedra  in te rven ien  en  les  operac ions  cu l inár ies .
farmacéutiques i alquímiques, igual que entre els egipcis, els etruscos
i les civilitzacions precolombines.

Els egipcis empraven els morters d'alabastre per polvoritzar
drogues, cosmétics i pintures básicament, i eren peces semblants a
un embut ample de forma cdnica truncada amb la maga molt llarga'
característica usual de la posterior cultura postaltaica de la penín-
sula ibér ica.

A Catalunya, al Museu de I'Ol'ient Bíblic de Montserrat, po-
dem trobar algunes peces destacables. com ara el nlorter neolític de
Jericó, de pedra calcária, amb má de Biblos, de la costa f-enícia; un
molí de má neolític i un morter de quatre puntes d'época pretécnica
posterior, i també un morter egipci de I'Imperi Nou o Epoca Baixa,
miniatura d'alabastre per a perfums i cosmdtics.

A Grécia, els Jarmacotribes, moledors oficials de drogues, van
utilitzar el morter per elaborar les formes farmacéutiques clássiques
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 .  morlar ium. 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, anomenats molins de má, que estaven
formats per un vas que tenia una tapadora amb un forat pel qual
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s'introduía el picamá o pi.stil lum i que estava dedicat a I'art culinari
i farmacéutic.

E, ls perses i  els drabs, inf lul ts pels cr ist ians nestor ians, van
usar,  en la preparació dels medicaments, morters molt  semblants
als models romans, que també usaven en les operacions alquí-
m i q u e s .

Durant els segles xt  i  x l  s 'esmenten diverses classe de mor-
ters.  Als met) l . l ics se' ls apl ic) el  nom d'almirechs. Els més anrics
que s'han localitzat en la península ibdrica, anteriors al segle xrr,
van ser construits per artesans musulmans durant els segles xr i xl.

El morter de Montsó és una pega excepcional de bronze mos-
sárab del segle xn de gran valor artístic i arqueolbgic. El morter va
ser descobert a I'antic castell de Montsó de Camps. propietat del
marquesat de Castrol'uerte. Va ser donat al Museu Castell de la
Geltrú el  gener de 1911 per Eduard Jalón, XII I  Marqués de
Castrofuerte i Castrofalle. Aquesta joia del bronze mossárab está
catalogada amb el número 50.

Es un morter de cos cilíndric de 20 cm d'alEada i d'amplatla
de boca i de 32.4 cm d'amplada mixima. Les seves parets tenen
un gruix mínim de 3 cm i el diinietre de les dues argolles ntdbils
és de 84 mm.

Regularment inserides sobre el cos del morter, té cisellades deu
costelles verticals grosses en forma de falca, de bases contraposades,
i també un altre parell de costelles nrés de reforE. d'on surten els
caps d'animals que aguanten les argolles pel 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 costelles estan adornades amb garlandes de fulles. La
faixa de la base presenta cercles entrellagats amb llebres i ocells al
seu interior.

La franja que envolta la boca del morter és, tal vegada, la part
més interessant de la peqa. Aquí l 'artífex mossdrab va gravar en
carácters cúfics, molt ben conservats, una llarguíssima llegenda de
lloanEa, repetida dues vegades i dedicada al possel'dor del morter,
inscripció que va ser transcrita ja el 1895. Aquesta llegenda diu
literalment: <Benedicció completa, i t-elicitat sempre creixent, i
prosperitat de tot tipus i posició social elevada i feliE per al seu
propietar i .>

El morter de Montsó no indica en quina data va ser cisellat i no
porta el nom de I'artífex que el va fer. En canvi, la línia del seu
disseny, els arabescos i  les f igures decorat ives i ,  sobretot,  els
card.cters emprats en la inscripció. permeten als especialistes situar
aquesta pega excepcional dins de l'art mossárab del segle xn, época
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que compta amb un recJuít nombre d'objectes de bronze de grans

dimensions, que la representen.
A Europa hi ha exemplars magnífics de morters de farmicia

tanl.  a museus de larmácia com en apoteques ant igues. que varicn

tant en les dimensions com en els materials util itzats en la seva

construcció. Per fer- los s 'han ut i l i tzat pedres diverses, com ara

basalt, pdrfir, pissarra, ágata, granit. marbre, alabastre, i també

aitres materials corn ara fusta. ivori, coure' plata, ferro' bronze,

llautó. terracota, cerdmica, terra nummulítica, porcellana i vidre.
El coneixement de les diferents operacions farmacéutiques a

través del temps ha fet possible poder dur a terme una classificació
en funció dels materials utilitzats per a aquestes operacions indicades.

L'historiador de la farmácia Gr.ril lem Folch Jou va afirmar
sempre que el morter va ser un dels instruments més relacionats
amb la professió farmacéutica. Es pot dir que els primers gravats
que es coneixen que representen una 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
senyeres dels farmacéutics figura aquesta eina.

La imatge del morter ja ens apareix en els jeroglífics del Papir
d'Ebers, i també está representada en 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
molt íssims cbdexs i  manuscri ts que lepresenten escenes vinculades
amb la farmácia, en les quals el morter ocLlpa un lloc destacat. Un
exemple d'aixd és el  manuscri t  de la Theriuque de Nicandre
conservat a la Biblioteca Nacional de París, la Materia Medicct de
Dioscdrides. l 'Ant idotar ium de Mesué, la Cirurgia de Guy de
Chauliac, el Canon d'Avicenna t el Liber antidotorius magnu,s, en
el qual la I és la mir de morter. En -eravats sobre fusta, pintures

especials on es representa Crist  com a fartnacéut ic,  car icatures,
tarifes i taxes, entre d'altres, el morter apareix com a element
primordial.

El morter com a símbol de la prof'essió farmacéutica se'ns
manifest¿r per primera vegada en la tigura del farmacéutic Werhreus.
a la cripta de la catedral de Constanqa, del 1264, i en els textos
castellans d'Alfons X el Savi Libro de aiedrez. i Las cantigas,
conservats al monestir d'El Escorial.

Segles més tard. a la Floréncia dels Medici, el morter es repre-

senta en pintures lligades amb I'alquímia i com a il.lustració gráfica

en la coberta de I'edició del 1567 del célebre Ricetqrio Fiorenfittrt.
en la qual es pot observar el morter florentí cllssic decorat amb

fulles d'acant i anses en forma de mdnsula. Precisament en aquest
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any, el  2l  de gener,  es commemorará el  500 aniversari  de la
primera edició del "Nuovo Receptario Composto..." de Floréncia,
considerada la 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.la del museu Correr de Venécia, igual que les
que podem trobar al museu de Bratislava.

La figura del mofter com a símbol per als farmacéutics de tots els
paisos ha conseruat el seu carisma, malgrat el desafiament tecnológic.
Els paisos ndrdics són una bona prova d'aquest fet, ja que allá s'ha
usat el mofter com a logotip de la farmácia en nombroses ocasions,
encara que no s'ha utilitzat en la seva forma clirssica sinó estilitzat.

També congressos, reunions i associacions professionals i ci-
entí f iques fundades durant 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 farmacéutica s'ha plasmat en
anagrames distintius de cátedres universitáries, farmácies, segells,
indústries farmacéutiques, documents i ex-libris.

5. PERSPECTIVES I INNOVACIÓ EUROPEES EN EL CO.
NEIXEMENT MUSEOLÓGIC DE LA FARMACIA

La concepció recent i progressiva de la museologia, considerada
com a cibncia de postulats objectius i métodes, permet elaborar una
série de consideracions que responen a una situació real i poc
definida dels museus farmacéutics actuals.

Accedir a uns plantejaments científics mitjangant I'estudi ted-
ric, la praxi i la utopia museoldgiques farmacéutiques, vivifica la
concepció i la situació actual dels museus com a font de formació
del patrimoni farmacéutic i n'eleva el prestigi social amb els valors
hedonístic i pedagdgic.

Des del col'leccionisme -origen del museu-, es van formant
diferents museLls a Europa, especialitzats en la ciéncia farmacéutica
que descontextualitza el carácter de col.lecció, i que són pedagdgics
i actius. Per aquest motiu s'ha d'intentar aproximar I'home amb la
seva obra, mitjangant sistemes moderns d'educació. cosa que per-
metrá les bases racionalistes i funcionals del museu farmacéutic
modern, que requerirá noves perspect ives per ser ut i l i tzat.  Els
documents i les objectes medicofarmacdutics seran la base fona-
mental de I'estudi de la histdria de les ciéncies médioues.
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S'ha de tenir  en compte que els museus farmacéut ics, inde-
oendentment de les seves missions fonamentals d' invest igació,
ionservac ió  i  educac ió ,  han de  cornp l i r  e ls  papers  c ien t í f i c ,

educat iu.  art íst ic i  d ' interrelació i  de cooperació cientí f ica i

técnica intraeuropea, com a mit já de comunicació educat iu ¡n

si tu,  programada conceptualment en aquesta ?rrea de coneixe-

ment.
És evident que la cooperació científica i tbcnica intraeuropea

dins el  marc de projectes de docéncia i  d ' invest igació en el

coneixement museolbgic farmacéutic europeu, atnb la incorporació

de la  in fo rmát ica  i  la  innovac ió  de  nous  rn i t jans  c ien t í f i cs

d'identificació de I'instrumental medicofarmacéutic, ha facilitat i

facilitará en un futur proper el coneixement de la farmacologia i la

mat¿ria médica primária.
Noves investigacions amb experts europeus han fet possible la

programació d'estudis metodolÓgics d'identificació de la cerámica
i d'lnformatització <lels manuscrits farmacéutics, sobre la base dels
nous métodes científics, analítics i informátics, dels corpus corres-
ponents.

La programació a partir del contingut conceptual dels museus

farmacéutics europeus, considerats com a institucions educatives
de conservació del patrimoni i projectats al servei de la societat, ens

fa conéixer el desenvolupament cientificofarmacéutic, econbmic i

social dels diferents palsos europeus, a través de les fonts primáries

de coneixement, que formen la base tebrica sociocientífica farma-

cbut ica.
En el Congrés d'História de la Farmácia celebrat I'any 1991 a

Pavia, juntament amb col ' legues hongaresos, noruecs'  sutssos,

alemanys i italians, entre d'altres, vaig presentar una ponéncia on

exposava els plans i les metodologies innovadores d'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

Santa Maria 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

a-b 
"xpe.ts 

europeus i també sobre química analítica, difracció

per raigs X i métodes físics de capacitat, entre d'altres.
Err complementació de tot aixd, es va dur a terme diversos

cursos sobre la metodologia d'identificació de la cerámica farma-

céutica, basats en diferents métodes analítics: espectrofotometria,
microscópia electrÓnica i petrografia.
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5.1 Últimes recerques en les técniques analítiques d'identificació
de la cerámica farmacéutica

El punt de partida per a I'estudi d'una pega de cerámica és
I 'examen visual,  peró quan s'han esgotat totes les possibi l i tats
d'identificació i classificació segons les característiques visuals de
I 'ob jec te ,  la  u t i l i t zac ió  de  técn iques  d 'aná l i s i  f i s i coquímica
proporciona una informació essencial.

En I'analisi visual de la peEa cerámica és convenient considerar
els aspectes de 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 preséncia de la marca o signatura de I'artesd. La qualitat de la
terra i el color de I'argila anrb qué s'ha modelat I'objecte pot donar-
nos alguna orientació quant a I'origen de la pega de cerámica, cada
centre terrissaire d'importáncia tenia la seva própia terra i, sovint,
la seva composició era mantinguda en secret.

El color de l'argila és deu a la preséncia d'impureses; així, les
argiles relativament ll iures d'impureses són blanques. Les condicions
de cocció de la peEa poden afectar I'estat d'oxidació i reducció dels
compostos minerals i influeixen, per tant, en la coloració final de
I'argila. Per exemple, les impureses en dxids ferrosos d'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
vermel l .

L'observació de I'interior de la pega de cerámica, senpre que
no sigui esmaltada, i també I'examen de la base permeten apreciar
la naturalesa i 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 lleugerament tenyit són, entre d'altres,
algunes de les característ iques que poden or ientar-nos en la
identificació de la procedéncia de la peEa. En general pot afirmar-
se que una major riquesa en estany proporciona un esmalt més
blanc. Cada terrissaire guardava amb molt de zel 1a composició
dels seus esmalts.

Els motius decoratius són una de les característiques revelado-
res de I'origen de la peEa. Igual que la pintura, la cerámica va tenir
les seves escoles i  els seus creadors propis;  basta recordar la
cerd.mica árab, la italiana o, dins de la península Ibérica, I'andalusa,
la valenciana i la catalana.

Les marques i signatures col.locades a les peces cerámiques,
generalment situades a la base de I'objecte, van ser poc utilitzades
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per terr issai res de la  península,  d 'a l t ra banda,  les t roben en la
producció ceramista anglesa, alemanya, francesa i d'altres pat'-

S O  S .

Si bé I'examen visual prelirninar de l'objecte pot orientar-nos
correctament, sols tdcniques d'análisi de gran precisió ens permeten
identificar amb un grau elevat de certesa la procedéncia d'una
determinada cerámica.

Aquestes técniques les podem dividir  en dos grans grups:
técniques que proporcionen una amplificació de I'examen visual
directe, ja sigui mitjangant un gran augment -microscopi dptic o
electrdnic- o utilitzant radiacions que tinguin un poder de penetra-
ció més alt que el de la llum visible -raigs X-. Les dades obtingu-
des amb aquestes tdcniques són dades essencialment descriptives
-preséncia de quars, hematites o altres minerals- i qualitatius.

Un segon grup de técniques d'análisi proporciona dades essen-
cialment quantitatives. encaminades a obtenir informació sobre
tots els aspectes de la composició del material cerámic. Aquest
grup inclou métodes d'análisi per determinar la composició química,
és a dir, la concentració dels elements majoritaris -nivell de con-
centració superior al 2 7o-, elements minoritaris -nivell de concen-
tració entre el 2 i el 0.1 7o- i elements traga -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 técniques més
utilitzades són la espectroscdpia d'emissió, d'absorció atómica, la
fluorescdncia per raigs X i l 'activació per neutrons.

Hi ha una diferéncia fonamental entre I'análisi química aplica-
da a la indústria i la que s'empra en I'estudi de peces de cerámica
arqueoldgica o artística; en aquests últims 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 considerar a priori la quantitat de dany permés a I'objecte
que s'ha d'estudiar.

Una segona consideració que 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 pasta cerámica en si. La selecció del métode d'análisi
també estd condicionada pel tipus d'elements que s'han de deter-
minar -majoritaris, minoritaris o traces-, com també pels seus
nivel ls de concentració.

S'ha d'assenyalar també que les determinacions qualitatives i
quantitatives d'un únic objecte no proporciona resultats útils i és
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necessari dur a terme determinacions d'un gran nombre d'objectes
similars per poder obtenir alguna informació válida.

Podem resumir que, en I'estudi de la composició de la cerámi-
ca, será necessari emprar tdcniques no destructives que permetin
determinar els diversos elements presents i que alhora compren-
guin un rang ample de concentracions -des de 7a fins p.p.m.-

La ttilització de les diferents técniques d'análisi esmentades
-microscdpia, espectroscdpia d'emissió, fluorescéncia de raigs X-
proporciona una informació important que ens permet la identifi-
cació de les matéries primeres utilitzades i ens dóna informació
valuosa sobre les técniques de fabricació de les peces de cerámica
estudiades.

Les técniques que permeten identificar els materials emprats en
la fabricació d'una cerámica són de gran valor per poder arribar a
establir-ne I'origen geográfic.

Aquest métodes analítics ens proporcionen dades molt valuo-
ses per arribar a conéixer la composició de I'argila d'origen, com
també els possibles materials que es van addicionar al fang amb la
finalitat de facilitar-ne la manipulació o bé de millorar-ne la qualitat.
Mitjangant aquest tipus d'análisi, així mateix, es poden arribar a
determinar els pigments emprats en la decoració de la cerámica. La
informació obtinguda ajudará a establir si els materials emprats en
la fabricació de peces van ser obtinguts de terrissaires locals o si es
van portar d'altres llocs, podem conéixer així les possibles relacions
entre diferents centres terrissaires d'un mateix país o de paisos
diferents.

L'examen petrológic de la cerámica podrá servir per identificar
i conéixer el lloc geográfic d'origen de les argiles i dels additius,
perd sols en aquel ls casos en qué les cerámiques cont inguin
fragments de roques ígnies i metamórfiques. En el cas de cerámi-
ques 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 elements traEa de
I'argila. L'espectroscdpia d'emissió ha estat extensament emprada
amb aquesta finalitat, peró aquesta técnica es reemplaga actual-
ment amb la d'activació de neutrons i amb la de fluorescéncia de
raigs X.

La caracterització dels terrissaires d'on procedeixen les argiles,
basant-se en I'estudi de les concentracions dels elements minorita-
ris i de les traces presents en el fang, és en realitat difícil de fer ja
que, en primer lloc, en una determinada zona geográfica podia
haver-hi un gran nombre de terrissaires i la diferéncia de compo-
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sició química de les argiles poden ser en general molt petites. En
segon lloc, dins d'un mateix terreny, podia haver-hi una certa
heterogeneltat quant a la composició química de I'argila original,
ja sigui per I'addició posterior de material, per la volatilització de
determinats elements durant la cocció o per la migració d'aquells
e lements  so lub les  i  mób i ls  que,  en  e l  cas  de  cerámiques
arqueológiques, poden produir-se durant I'enterrament.

L existéncia de dos patrons de composició química diferents
no implica necessáriament que les peces de cerámica procedeixin
de dues  arg i les  d i fe ren ts ,  ja  que aquests  resu l ta ts  es ta ran
necessáriament influenciats per la naturalesa del 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 emprades en la
seva fabricació.

Mitjangant métodes d'análisi com ara el de la refracció de raigs
X o el de I'espectroscdpia Mossbauer podem conéixer amb certa
exactitud la temperatura de 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 EN EL CONTEXT MUSEOLÓGIC A
CATALUNYA

En la conservació del patrimoni artístic farmacéutic, és evident
que I'esforE de conservació dels museus, tant públics com privats,
així com les mateixes farmácies, com la Farmácia Franquesa entre
altres ha estat molt important; perd també s'ha de destacar la
importáncia de les col'leccions privades, com ara les de les farmá-
cies dels segles xvrrr 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 després de bastants anys de roman-
dre tancada al públic i grácies a la intervenció i la col'laboració de
la Junta del Col.legi de Farmacéutics i de I'Ajuntament de Barcelona.

La fanrrácia museu estd presidida per les figures de Sant Cosme,
Sant Damiá i Santa Magdalena, que fou durant segles la patrona dels
apotecaris barcelonins. En les elegants prestatgeries d'estil renaixentis-
ta, donades pel Dr. Andreu, s'exposen diverses col'leccions d'estns i
recipients farmacéutics d'indubtable interés artístic i professional.

La col'lecció de cerámica farmacéutica está formada per 239
neces de f-actura diversa. Hi ha cerámica de Barcelona, Valéncia,
il4anises, Terol, Paterna i Granada, feta entre els segles xv i xtx.

La major part dels recipients de cerámica -227- són els típics
pots de farmácia destinats a contenir medicaments de consisténcia
pastosa. També hi ha algunes urcéoles -I2-, en el seu interior
I'apotecari acostumava a guardar la llavor i les pols medicinals.

Entre els objectes de vidre que es conserven a la farmácia
museu, destaca la bella cucúrbita de vidre verd catalá (s. xvrrI) i la
col'lecció de flascons de vidre de forma cuboesferoidal, de coll
l larg, amb belles etiquetes d'esmalt policromat, destinats a contenir
aigües i  ol is 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.lecció de morters metál.lics -19- de la farmácia
museu en destaquen dos 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
apotecari de Lleyda any 1768>, i també un morter de gres i dos
petits morters de cerámica de Terol (s. xvttt). Sobre I'estret mostrador
de la farmácia, hi ha una de les peces més suggeridores de 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 apotecaria Balvey, té
una manufactura que no sembla ser anterior al segle xvn. De bragos
de ferro i platets de llautó. la balanga est¡ suspesa de la boca d'un
lleó de fusta tallada, sense policromar, que té uns 50 cm d'alqada
i que está recolzat sobre una base rectangular de fusta. El lleó, dret
sobre les seves potes poster iors presenta en el  centre dcl  pi t  un
escut amb un cor en flames. Es difícil resumir la rica simbologia
que tanca aquest lleó de fusta de la balanga Balvey. Els adeptes de
I'art alquímic utilitzaren símbols, al.legories, representacions mís-
tiques i altres recursos d'expressió críptica per amagar al profá els
secrets del seu arf. La balanEa Balvey vol expressar els objectius
principals de I'aft alquímic: la recerca de la felicitat, que implica la
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conjunció dels oposats; l 'anihi lació de tot  canvi o transició i  Ia
consecució de la immortal i tat .  El  l leó era ident i f icat ja en les
cultures primitives amb el sol, rei del firmament. En el llenguatge
simból ic de I 'a lquímia, el  l leó és l 'or,  el  metal l  perfecte o szr l
subterrani. Animal posseldor de la forEa, el lleó representa I'esperit
i el principi masculí de les coses. En la fase operativa de 1'alquímia,
la preséncia del lleó indica I'element fix, alló que romarl. fet que
s'expressa amb el sofre.

Els alquimistes medievals cercaven la pedra filosofal, no sols
com una substáncia capag de transmutar els metalls en or, és a dir,
perfeccionar-los, sinó també capag de tornar la salut al malalt, un
medicament que curés alhora la matéria i I 'esperit. Aquest aspecte
de l'alquímia, está simbolitzat en la balanEa pel cor coronat en
flames, emblema de I'amor com a centre de la il.luminació, que
segons Cirlot, en el llenguatge alquímic, 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
constitueixen la part esquerra de 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
Marés  i  Deu lovo l  (1893-1991) .

Les col.leccions que donen nom al Museu Marés estan integra-
des per mi lers de peces agrupades en dues seccions netament
diferenciades. La primera secció és la de l'escultura, en la qual es
pot veure un panorama molt complet de la plástica espanyola des
de les époques preromanes i clássiques fins al segle xx. Constitueix
el fons principal del Museu i ofereix una idea global de I'escultura
hispana. La col.lecció més important d'aquesta secció, considerada
artísticament, és la d'escultura religiosa, amb talles policromades
del segle xlr al xvu.

lalfra secció, la d'arts sumptuáries del petit art, que el seu
fundador va denominar amb l'expressió exacta Museu Sentimen-
tal, está situada en ia tercera pianta del Museu, segon pis, i el seu
contingut és de gran heterogeneitat,.ia que está format per 17 sales
on s'exhibeixen milers de peces d'art sumptuari que componen les
més variades col.leccions, de gran interés humi, artístic i artesá, i
a la vegada mostren un món adorable de vivéncies i records de
temps passats, 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 alguns que of'ereixen
un interés particular per als farmacéutics. Es tracta de tres col.-
leccions distribuÍdes a les sales trenta-dos, quaranta-sis i quaranta-
dos .

A la sala 32 s'exhibeixen diverses col.leccions de 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 presenta anses.

A la sala 46 es poden veure diverses col.leccions de rellotges
de butxaca, claus de rel lotges, botons, casaques, bastons, entre
altres objectes, fins a arribar a una important col.lecció d'objectes
d'dptica repartits en tres vitrines. Una d'elles, amb 42 uller-es amb
suport, denominades impertinents i ltllitzades pels potímetres dels
segles xvil i xrx, de plata, carei, nacre i adornats amb 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
procedéncia francesa, anglesa i espanyola dels segles xvn al xx. La
tercera col.lecció d'aquesta sala és un conjunt de 109 peces que,
amb I'altra, ofereix la historia d'aquest objecte tan personal, que
agrupa des de les ulleres denominades quevedos del segle xvu fins
a les ulleres del principi del segle xx, és a dir, rJos segles i mig
d 'evo luc ió .

Finalment,  a la sala 42 es poden observar unes importants
col.leccions de cerámica, entre les quals destaquen las de cerámica
en blau, de reflexos metdl.lics amb 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 distri-
buides en tres vitrines que contenen vuitanta-cinc pots d'apotecari,
cinc urcéoles, cinc gerres, un morter i un pot de cerámica. Totes
aquestes col.leccions les va adquirir el mateix F. Marés en els
innombrables viatges que va fer al llarg dels anys.

Aquesta col.lecció de 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 ant igues farmácies tant rel ig ioses com
laiques.

Si ens atenim a les característiques morfoldgiques que presen-
ten aquestes noranta-set peces, tenim cinc grups tipoldgics ben
definits. un primer grup format per vuitanta-cinc poti d'apotecari,
un^de 

-segon format 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 aquesta cerámica farmacéut ica que es troba al  Museu
Marés és de procedéncia espanyola; així, Talavera. Sevilla, Aragó
i Catalunya són les localitats que hi són representades, si bé és
Talavera la que ofereix el nombre major de peces. seixanta-sis,
enfront de les deu de Sevilla, les divuit de I'Aragó i les tres de
Catalunya.

La producció cerámica de cadascuna d'aquestes localitats, la
podem agrupar en diversos grups de sdries, amb unes característi-
ques ben definides i prdpies que diferencien els uns dels altres. Tot
seguit exposaré, bé que molt breument, els trets característics de
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 desenvolupar I'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, concreta-
ment Rosario Carrillo indica que les terrisseries de Talavera assor-
tiren gran part de les apotecaries a partir del segle xvr.

L'anomenada ceritmica blava i blanca abraga diverses séries
que al seu torn es divideixen en subséries. Les séries representades
en aquesta col.lecció són les que exposo tot seguit.

- Série de decoració únicament heráldica. Aquesta prlmera
série consta de cinquanta-sis peces que presenten la particularitat
d'estar decorades solament amb un motiu heráldic, deixant la resta
de la peEa en blanc. Aquest t ipus de decoració, que assolí  a
Talavera una gran difusió en els segles xvn i xvIIt, es troba en formes
molt simples que responen exclusivament a una funció farmacéu-
tica o doméstica.

Els escuts que decoren aquestes peces procedeixen de farmá-
cies de convents o monestirs, de farmácies laiques, generalment
d'hospitals, i també de farmácies reials. La majoria presenta una
representació de l'águila bicéfala coronada.

Una representació d'aquesta sér ie ens I 'ofereixen tres pots
d'apotecari amb I'escut dels agustins en un -format per un cor
traspassat per dues fletxes- i I'escut de la família Mendoza en els
altres dos.

- Série de decoració heráldica acompanyada d'altres elements
decoratius. Només quatre peces, dos pots d'apotecari i dues geffes,
formen aquesta segona série. Es distingeixen de les anteriors per-



qué presenten el motiu heráldic envoltat d'altres elements decora-
tius, básicament elements vegetals més o menys estilitzats. Aquesta
decoració es va produir a partir del segle xvll i, fora del tret suara
esmentat, no of'ereix cap altra característica que la diferencii de la
sdrie anterior.

- Série d'influéncia d'Alcora. Les dues gerres que integren
aquesta tercera série presenten una decoració feta mitjanEant ele-
ments decoratius copiats d'Alcora, acompanyada d'altres elements
heráldics, concretament escuts religiosos amb timbre eclesiástic de
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 representen aquest tercera série porta
I'escut del monestir de 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 decoració blava 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-eta midangant la técnica del clarobscur -técnica pictórica
basada en la matisació gradual d 'un color- acompanyada d'un
ombreig lleuger per remarcar el volum i la perspectiva.

Les peces que la representen són quatre. Es tracta de quatre
pots d'apotecari. Un d'aquests pots duu com a motiu principal una
au camallarga acompanyada d'altres elements decoratius de tipus
vegetal. El dibuix está emmarcat a dalt i a baix amb unes sanefes
fetes a partir de línies concéntriques de gruix diferent.

6.2.2 Cerdmica de Sevilla

Els deu pots d'apotecari que hem classificat com a cerámica de
Sevilla no representen una producció prbpia d'aquesta localitat, si
entenem com a tal la producció de peces cerámiques d'un estil i
forma característics i propis d'aquesta.

Ja hem indicat, en parlar de la cerámica de Talavera, que
aquesta va assolir una gran difusió en els segles xvn i xvrrr, no és
estrany, doncs, que fos imitada rápidament. Van ser diverses les
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localitats que la imitaren, peró segons Pescador del Hoyo, la ciutat
de Sevilla fbu un dels punts principals tant pel que fa a la imitació
de la cerámica blanca com de la decorada.

Per bé que es té la certesa que Sevilla imitá la cerámica de
Talavera, és difícil, peró. de precisar, ara per ara, quiues van ser
aquestes imitacions, a causa del f'et que les fábriques imitadores no
solament s'inspiraven en I'estil de Talavera, sinó que n'assimilaren
totes les característiques t¿cniques. Alld que varen imitar no fou
solament un estil decoratiu. sinó una veritable técnica de 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'aquestes peces ens fa pensar en unes imitacions sevilla-
nes, si bé deixem el veredicte final per a estudis posteriors.

6.2.3 Cerdmica de l'Aragó

Divuit són les peces que representen I'Aragó, divuit peces que
les podem agrupar en tres séries.

- Series d'imitació de Talavera. Ja hem indicat que Sevilla fou
un dels llocs principals d'imitació de Talavera, perd no fou l'únic.
Pescador del Hoyo afirma que la cerámica de Talavera fou una de
les més imitades; no ens ha d'estranyar, doncs, que aquesta déria
arribés també a l'Aragó.

Tretze peces, tres urcéoles i deu pots d'apotecari formen aquesta
primera série de I'Aragó: es caracteritzen per presentar una deco-
ració molt popular, que consisteix en una derivació degenerada del
tema de I'águila bicéfala coronada peró feta amb un estil i uns trets
ben diferenciats dels de Talavera, fins al punt d'assolir un estil
propi.

- Série d'imitació de Catalunya. Una sola peEa, un pot d'apo-
tecari, constitueix aquesta segona série. Es tracta d'una imitació de
la série catalana anomenada de 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 semblanEa amb I'original és la sanefa del coll, feta a partir
de motius vegetals, i el fet de col.locar la inscripció amb el nom del
medicament en diagonal.

- Série en blau i blanc amb decoració estilitzada. De les divuit
peces classificades com a aragoneses només tres, tres pots d'apo-
tecari, presenten un estil propi i característic de I'Aragó.

Es tracta d'un tipus de cerámica que, segons GonzdTez. Martí,
és molt característic del segle xvII, en qué el blau marí emprat en la
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decoració destaca sobre el blanc del vernís estannífer i, en qué el
motiu principal va envoltat d'elements geométrics i vegetals molt
estilitzats, els quals es van repetint al llarg de la decoració.

6.2.4 Ceri¡mictt catalana

La cerhnica catalana és la qr,re menys nombre de peces aporta
a  la  co l . lecc ió ,  so lament  t res  peces :  dos  po ts  d 'apotecar i  iun
morter. Aquestes peces les podem agrupar en dues séries.

- Série de faixes o cintes. Aquesta série constitueix la produc_
ció més extensa de la cerámica catalana del segle xvnr. Es caracte-
rtfza per presentar una sanefa al coll, feta a partir de petits grups de
fullatge i arbustos col'locats en un fons lleugerament ombrejat.
Quant als motius centrals són diversos, bé que en aquest pot
d'apotecari només se n'hagi reproduit un: la figura humana, repre-
sentada en acció, acompanyada d'animals i d'elements arquitectd-
nics enmig d'un paisatge més o menys frondós. La inscripció amb
el nom del medicament estd col.locada en diagonal.

- Série blava amb decoració geométrica. L'altra pega de cerá_
mica catalana és un nrorter que té una decoració molt senzilla feta
a base de diversos motius geométrics; tota está feta en blau.

6.3 El museu del Cau Ferrat

En iniciar la recerca sobre farmicia i medicina en l,obra de
Santiago Rr-rsiñol  (1861-1931),  ens varr encaminar cap a la vi la de
Sitges, al museu del cau Ferrat. Aquest museu está situat en un dels
lloc més deliciosos de Sitges, I'anomenat racó de la calma, <¡ue
conserva amb una estética uniforme l'exquisit gust del barri. La
flaire de les flors i la brisa de la mar que banyá I'edifici del cau
Ferrat ja predisposen l'ánim del visitant cap a una milror receptivi-
tat de les coses que podrá observar en la seva visita.

El museu est)  instal . lat  a dues cases de pescadors del segle
xvl que van ser adquirides per Rusiñol per establir-hi la seva
residéncia. Ell va reconstruir-les aprofitant elements arquitectd-
nics gdtic.s procedents de cases i muralles en mala horá ender-
rocades. va anar guarnint portes i finestres i I 'estanEa interior
amb I 'encert ,  el  bon gust i  I 'exquisida sensibi l i tat  que són propis
del nostre personatge.

_, Fou precisament a la mort de Rusiñol que es va conéixer que
llegava la seva casa a I'Ajuntament de Sitgés, perqué la conveitís
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eu museu. Després dels obligats trámits burocrátics, el Cau Ferrat
va obrir  les seves portes com a nuseu I 'any 1933.

Aquest museu va ser inventariat per Joaquim frolch i Torres.
Conté la millor col'lecció de ferros d'Espanya i una de les millors
del món. Quant a pintura (del segle xv al xx) predominen les teles
dels artistes catalans o vinculats a Catalunya, principalment les dels
segles xrx i xx. Figuren en lloc preferent quadres de Rusiñol, Casas,
Clapés, Regoyos. Pichot. Nonell. Picasso, Zuloaga, entre altres,
entre d'altres. Cal remarcar la preséncia de dos quadres del Greco
adquirits per Rusiñol a París per ben pocs diners. L'entrada triomfal
dels quadres a Sitges, I'any 1884 en processó, va ser un esdeveni-
ment destacat a Catalunya dins de les Festes Modernistes, que
reunia a Sitges grups d'intel.lectuals de tot Europa. També conté
una col.lecció important d'arqueologia procedent d'Eivissa, cerá-
mica (segles xw-xx), vidres (segles xrv-xrx). rnobiliari (segles xv-xx),
gravats (segles xvu-xrx), autdgrafs i fotografies. Cal remarcar que
totes les obres que decoren la casa i  les estances inter iors es
conserven tal com les tenia el seu propietari quan hi vivia.

De tots és conegut I 'amor que sent ia Rusiñol per les coses
antigues. Alexandre Cirici. en el ll ibre Ceritmica catalana, dil:
<L'interés per la cerámica antiga provocá un primer col.leccionisme,
activitat en la qual destacaria Santiago Rusiñol.>

Era tanta I'atracció que sentia Rusiñol per les peces antigues,
que quasi no hi havia viatge ni desplaEament en qué no adquirís
nous objectes per afegir  a la seva col. lecció. I  fbren tants els
objectes adquir i ts que I 'afecció col . leccionista va acabar en un
veri table museu.

Aquest edifici, museu avui, es va convertir cap a la darreria del
segle xx en la Meca del Modernisme a Catalunya. Van ser molts els
personatges que el van visitar dins de I'extens món de la cultura,
entre d'al t res: Echegaray. Pérez Galdós, Guimerá. la comtessa
Pardo Bazán, Pompeu Fabra, Puig i Cadafalch, Eugéne Isayé,
Cahausson, Guillaume Guidé, Granados, Albéniz, entre altres, sen-
se passar per alt, naturalment, Casas, Utrillo, Clarasó i Canudas,
que foren assidus a les vetllades del 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  en  a ixecar  e ls  u l l s  f ins  a  la  c¿r r te l . la .  s 'observen una sdr ie
d'objectes de cerhmica entre els quals destaquen els t ípics pots
d'apotecari  o aLbarels.
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Santiago Rusiñol,  entre els al tres objectes relacionats amb
farmlcia, aconseguí reunir al Cau Ferrat una col.lecció important
de  po ls .

Pel que fa als quaclres del mateix Rusiñol relacion¿rts amb la
medicina, hem de dir qLre la seva salut desf'eta prematurament per
nombroses malalties va ser la que va influir en la creació d'aques-
tes obres.

Excel. le ixen, entre d'al t res, els quadres anomenats L'úl t ima
recepta i La morfinómana. A L'última recepta presenta un metge
amb cara vulgar i térbola anotant les seves prescripcions a I'alcova
d'un moribund. E,s una escena realista, cruel, adrnirablement exac-
ta i suggestiva com totes les coses de Rusiñol, qualificatiu que no
es pot repetir a cada moment en tractar d'aquest autor. Més que no
pas donar la substáncia i el pes de les coses, intenta que la llum que
pinta assenyal i  estats d'esperi t .

En I'altra tela que hem esmentat, La nutrfinómctna (parís,
1894), Rusiñol es mostra com un pintor de drames íntims, contras-
tos psicoldgics generalment amargs, escenes truculentes. La sug-
gestió que inspira es comunica amb la seva literatura, ja que el
pintor sent una inclinació que oscil.la entre la voluptuositat morbo-
sa i el retop. Quant a la técnica de la presentació externa, aquesta
pintura no va agradar a tothom, perd I 'anécdota cada vegada
fascin¿r rnés perqué en aquell moment el refinament era sinbnim
d'entr ist i r -se realment o aparentment.

Tornant als objectes relacionats amb la farmácia, hi ha dos
morters que són objectes molt representatius d'aquesta professió.
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, alternats amb imatges
i flors de lis. A la part superior porta la inscripció pere Balentí.
Suposem que aquest morter va ser elaborat per a un f'armacéutic o
un ajudant, ja que era normal que es posés el nom de la persona
que l'util itzava. Pel que fa al morter de pedra nummulítica, és una
obra catalana del segle xvll, de decoració d'estil gbtic amb repre-
sentacions d'escenes de vida monacal.

Entre els múlt ip les objectes de vidre relacionats amb la
farmhcia i  la medicina es pot esmentar,  per I 'or iginal i tat ,  I ' ins-
trument de vidre anomenat llevallets. És de manufactura catala-
na del segle xvrrr, de vidre transparent, lleugerament verdós, en
forma de pipa, amb la base expansionada en forma de con.
Aquest interessant instrument s 'usava per extreure la l let  del  pi t
de la dona que no vol ia o no pocl ia portat a cap I 'a l letament.  La
part  en forma de con s'apl icava al  pi t  de la dona mentre s 'ab-
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sorbia per I 'extrem corbat, fent buit tapant arnb el dit el forat petit

que hi havia al con'

6.4 El Museu de la Farmácia Catalana

Els museus d'histdria de la farmácia donen a conéixer diversos

aspectes historicoartístics íntimament relacionats amb I'art de pre-

parar medicaments. Destaquen, entre aquests, els entranyables

iecipients cerámics i  els morters de les ant igues apotecaries
-convertits quasi en símbols de la professió-, I' instrumental de

laboratori, aquell que utilitzava I'apotecari quan encara preparava

fórmules magistrali, els corrJialers, les apotecaries conventuals, les

farmácies módernistes. les farmacioles i .  per descotnptat.  els medi-

caments  i  espec ia l i ta ts  fa rmacéut iques  anL igues .  que en  con jun t

permeten il.lu.st¡ar tota una época en la qual es transforma 1'apote-

iari en farmacéutic. L'impressionant desenvolupament de la ciéti-

cia en els últims segles ha fet canviar e1 professional farmacdutic i

el seu entorn.
La revolució científica va fer variar Ia manera de treballar,

fent que I 'apotecari  no ut i l i tzés I ' instrumental  propi del  seu art .

Aqueils estris, passaren després a ser, grácies al progrés i a la

tasca d 'a lg rn t  iu t .o .éu t ics '  peces  de  museu,  i  van  asso l i r  la

categoria cl art. En les Facultats de Farmácia de Madrid, Barcelona

i Gránada. hi  ha Museus d'Histbr ia de la Farmácia, que van ser

creats pels professors que impart ien l 'assignatura d'Histór ia de

la Farmácia.
E l m é s i m p o r t a n t q u e h i h a , i u n d e l s m i l l o r s d e l m ó n é s e l

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 aconse-

guir que la Facultat de Farmácia destinés alguns locals per allotjar

ét *rt", naixent, que fbu oficialment inaugurat el 1951, any en

qué es va jubilar el seu fundador.'  
Procedent  de l  p in to resc  pob le  de  pescadors  ca ta lans  de

Torredembarra -Tarágona-, 1'apotecaria d'Antoni Gibert i Roig

fou adquirida pel Docior Folch i Andreu i instal'lada en el museu.

La farmácia estit presidida per una reproducció de la imatge de Sant

Pere, patró dels pescadors catalans, on figura la data 1788, any de

restauiació de li farmácia. Les prestatgeries estan adornades amb

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 continuada a
les Facultats de Farm)cia de Barcelona i Granada. El creador i
fundador del Museu de la Farmdcia catalana va ser Jesús Isamat
Vi la,  I 'any 1958 esdevingur el  40 aniversari  el  199g.

En aquest museu destaca una magnifica col.lecció de cerámica
farmacéutica, la majoria de cerhmica catalana, diversos morrers
metdl'l ics, dues farmacioles de la guera carlista i mobiliari i objec-
tes procedents del Reial col.legi de Farmácia cle sant victoriá de
Barcelona, antecessor de I'actual Facultat de Farmácia de Barcelona
que inic iá els seus pr inrers ensenyaments a la Facultat  Reunida
l'any 1799, avui fa 200 anys. Hi estan exposats microscopis, material
de vidre, alambins, retortes. fbrns i altres materials cle laboratori. cal
destacar una vitrina dedicada especialment a I'dptica i altres a medi-
caments dosimétrics i, en general, a especialitats farmacéutiques
antigues. Destaquen diversos aparells i instrumental d'util ització
galénica i microbiológica com ara els pindolers, encapsuladors,
premses hidráuliques, estufes i autoclaus, entre molts dlaltres.

Aquests museus universitaris, com els altres museus de farmá_
cia, s'han de considerar veritables nuclis de docéncia i recerca,
amb finalitat didáctica per als alumnes que reben I'ensenyament
d'Histdria de la Farmácia.

El museu de la Famácia catalana fonna part de la unitat d'His-
tdria de la Famácia, Legislació i Gestió Famracéutiques, integrada en
el Depaftament de Farmdcia i recnologia Fannacéutica de la Univer-
sitat de Barcelona. A més de la seva irnportant col.lecció d'oblectes
d'interés histdric. disposa d'una excel.lent bibrioteca. Malgrat els pro-
blemes derivats de la manca de personal i d'una dotació económica
insuficient, els professors de la ljnitar, tant els ja jubilats com els
que estan actualment en actiu, han assolit reunir una biblioteca
constituida en bona part per ll ibres d'interés per a la histdria de la
farmácia catalana, espanyola i europea, qué és possiblement la
millor biblioteca especialitzada de 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-se un irnportant museu d'história de les
ciéncies mddiques, nucli original dels que constituiria el Museu
Retrospectiu de Farmácia i Medicina. i."at per Joaquim cusí i
Fortunet (1879-1968) en adquirir, en la segoná ¿¿ca¿a del present
segle, I'apotecaria del monestir benedictí de Santa María la Éeal de
Nájera. antiga capital del regnat de Niijera, pamplona.
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Els prestatges, els pots i el vidre de I'apotecaria de Nájera,

bel lament exposats en les dependéncies del museu serien motiu

suficient per visitar Masnou, perd e[ Museu Joaquim Cusí conser-

vat fins uiu p"t Ezequiel Pagds i Emília Marf). reuneix a més altres

col. leccions importants d' interés per als farmacéut ics i  metges,

com la de morters, instruments de laboratori, cerirmica farmacéu-

tica de cliversa procedéncia i també una interessant col'lecció d'ex-

libris, que han estat tema d'estudi per molts investigadors'

La contemplació de la cerimica, del vidre i del metall del

Museu Joaquim cusí, actualment d'aquesta corporació, resumeix

molts dels óapítols més importants de la histdria del desenvolupa-

ment de les ciéncies de la salut.

6.5.1 L'apotecaria del monestir de Santa María la Real de

Nájera

Es un bellíssim exemple d'apotecaria barroca. Fundada en la

segona meitat del segle xvtIt, el mobiliari. mostra de I'art de la seva

dpóca, fou construit entre el l78l i el 1785. Les prestatgeries de

1'apotecaria, totes policromades en tons de verd i daurat, estan

disposats en e1 museu seguint un senricercle tal com estaven col'-

locats a Nájera.
Distribults en nou cossos, els cuuqueLs. destilats a exposar els

DotS farmacéutics, est¿ut coronats amb arcs de mig punt separats

per pilastres amb ornanents daurats i verds.- 
Bf moble central del conjunt. presidit per la imatge de Sant

Benet, és el cortJial¿r. S'hi exposa una interessant col'lecció d'aquells

delicats i petits recipients de vidre bufat a on I'apotecari guardava

els valuosos olis essencials i els misteriosos filtres'
La part inferior dels prestatges está formada per armaris, tan-

cats per portes policromades amb figures d'animals i ocells exdtics.
gls armaris i piestatges del que fou I'herboristeria de I'apotecaria,

arriben fins al sostre i estan adornats amb pintures que exposen

escenes de la vida quotidiana. Els calaixos per a les herbes presen-

ten 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 cerámica farmacéut ica del Museu Joaquim

Cusí reuneix boniques i interessants peces sumptuosament exhibi-

des en els anaquelid" 1'upotecaria de Nírjera. Els pots i les urcéoles

procedents d'áquesta farmdcia conventual tbrmen el  co¡ junt de

peces més nornbrot"r del museu. Els pots de Nájera són d'esmalt
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blanc d'estany amb I 'escut abadal en pol icromia blava, groga,
verda i taronja. Circumscrit en un oval. flanquejat de flors i sota
corona, apareix el terrazzo o gerra amb lliris blancs que representa
I'abadia de Nájera; a sota seu, les urcdoles i els pots de diverses
mides porten els cartells amb els noms de les preparacions farma-
cdut iques que contenen.

El Museu Joaquim Cusí compta amb una mostra represen-
tativa de ceránrica farmacéutica de diferents llocs de la penín-
sula. La col . lecció més important,  després de la de Nájera, és la
de cerámica catalana, encara que está molt be representada la
d'Aragó -Terol, Muel-, Andalusia i Valéncia. El museu té a més
a lgunes peces  de  cerámica  de  Franqa,  Por tuga l ,  Ho landa i
Anglaterra.

El vidre farmacéutic, procedent principalment de Nájera i del
Baix Empordá, está format per ampol les de diverses formes i
mides, pots de vidre de diferents colors i figuetes o petites ampolles
de vidre per a tintures. La col.lecció es completa amb cucúrbites,
retortes, matrassos, condensadors i altres aparells de vidre, les
formes i  nombres dels quals evoquen el  secret de I 'apotecari
alquimista.

El Museu Joaquim Cusí ha aconseguit reunir 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 destaquen per la bellesa de les ornamentacions.
veritables joies de I'art de la fosa, els morters de bronze. Com a
peEa important de la col.lecció mereix esment especial el morter de
marbre treballat decorat amb carátules i motius heráldics, on apa-
reix la inscripció <Anno 1520 Salus Populi>.

Per completar aquesta breu ressenya sobre el Museu del Masnou,
cal esmentar la biblioteca i la col.lecció de documents antics rela-
cionats 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 farmacopees antigues formen un conjunt de
gran entitat.

Per finalitzar, esmentarem la col.lecció d'ex-libris de metges i
farmacéutics reunides 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 belladona i arrels d'ipecacuana, plantes que proporci-
onaren dos dels principis actius emprats en la confecció d'algunes
de les especialitats farmacdutiques més importants dels Laboratoris
Cusí creades per Joaquim Cusí i que grácies a la seva gran válua
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científica en I'Irea de I'oftalmologia ha esdevingut pioner en les

ap l  i cac ions  te rapéu l iques .
No voldria acabar aquest discurs inaugural del curs 1998-99,

sense fer un reconeixement molt especial a Joaquím Cusí, com

creador de la farmácia i art a Catalunya, per la qual cosa vull retre

aquest merescut i  just homenatge a la seva persona. ja que preci-

Sament aquesr curs s'ha complert el trenté aniversari de la seva

mort i el 1999 s'esdevé el cent-vint aniversari del seu naixement.

HE DIT
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