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PnpsEr{TACToNS
PRESENTAIIONS

a Reial Académia de Farmácia

s

de

Catalunya, des de que |'any 1997 va
reb¡e el Museu Cusl com a llegat que
devia conservar i millorar, ha tingut
aquesta donació com un dels béns més
preuats del seu patrimoni. Els órgans de
govern que s'han creat, la nova oferta que ha suposat la
millora de les seves instal.lacions i els pians d'actuaiització
que s'estan realitzant amb la participació d'Alcon, avalen
l'afirmació que s'ha obe¡t una nova etapa que ajudará a

ince

it

receiued the Cusí Pharmacy Museum

in

1997 as a legacy to be conserue¡l and
improued, the oReial Acadimia de Farmácia de Catalunyao has considered this ¿lonation ds one of the most ualued assex in its

patrimony. The gouerning zrgltns thdt hdue
been created, the new possibilities resubing fom the im?rluements to the buildings and the modernising plans that
are being carrie¿/ out with the participation ofAlcon, reaffrm the strong czmmitment to the beginning of this neru
phase that will focus on recognising the Museum as a unique
¿nd ualued contribution to museum collections in the area of
health. \Yhile at the same time, making the collection auail-

valo¡ar el Museu com una aporració singular a la riquesa
muselstica de l'entorn sanitari. Al mateix temps que es
posa el fons de les seves col.leccions a l'abast dels estudiosos de la história de la Farmácia i de la Medicina i és
un gaudi pels amants de l'art i de la cultura.
Davant l'avinentesa del centenari de la Moderna
Fa¡mácia Cusí a Figueres que fou i'inici de les activitats
farmacéutiques i docol.leccionista de Joaquim Cusl, l'Acadbmia ha volgut col.laborar-hi amb la preparació d'aquest llibre que vol deixar constáncia de la realitat actual
del Museu i a més ser un homenatge a tores aquelles persones que des d'aquella data, ara fa cent anys, fins avui,
l'han fet possible. Cal t¡ametre un sentit agrai'ment a rores
elles i d'una manera especial a tots els que han col.laborat
en aquesta publicació.
Alcon, sempre en bona sintonia amb l'Académia en
la gestió del Museu, ha fet possible amb aquesta publicació donar a conéixer les col.leccions i augmentar la difusió d'aquest aplec museístic a tots els ámbits.

able so that

it

ma1, be considered b1, experts

Pharmacy and Medicine and that
ure

it

in the history of

may constitute a pleas-

for louers ofart and cubure.
On thb occasion, ds lae commem7mte this centenarL

celebration of the Cusi Modern Pharmaqt of Figueras that
ruarks the beginnings of the phdrmaceutical work of Joaquim Cusi, the Academia would like to honour the euent

with

the preparation

of this book that details the current

state of the Museum and that pal,s homage to

all those who,

since its beginning mzre thdn one hundred Teats agl u? t0
toda1,, haue made this possible. We owe all those inuolued our

gratitude and a/so a uerl special thanks to eueryone who has
collaborated

in

the

publication ofthe book.

Alcon, always in good harmonl with the Ac¿demia in
tlte management of the Museum, has with this publication
made it possible for the collection to be better known ¿nd to
increase irs diJfusion ro dffirent

Josep Esteae i Soler
President de la Reial Académia de Farmácia de

Catalunya.

f

elds.

Pr e s i d e nt of t h e * Re i a I Ac

an!;:: ;";n' r:;";,
Catalunya,.
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grup Alcon va néixei a Fort 'W'orth

he

(Texas), L'any 1945, en el si d'una farmácia dedicada a la preparació de medicarnents. No tardá en especialitzar-se en
el camp de l'Oftalmologia i avui és present en 121 paisos.
No ha d'estranyaÍ-nos que al fusionar-se amb Laboratoris Cusl l'any 1996 es valorés un paral.lelisme en
les vocacions medicofarmacéutiques dels dos laboratoris.
Thmbé lbgic que també es despertés una admiració i respecte per una empresa, aleshores ja quasi centenária, que
s'havia avangat en el temps a l'obtenció de preparats oftl{mics i que junts, amb un sinergisme singular, tenien el
repte de potenciar i difondre per tot el món.
En El Masnou, i en concret en les instal.lacions de
Cusí, hi havia molta histbria, médica, farmacéutica i en
especial oftalmológica i, a més, tot un estil d'empresa familiar vinculada a l'entorn i a les persones, que Alcon no
sols ha assumit sinó que també ha volgut respectar i millorar. La publicació d'aquest llibre, que dóna a conéixer
la riquesa del Museu Cusl de Farmácia, propietat de la
Reial Académia de Farmácia de Catalunya, a més de contribuir en la difusió dels seus valors histbrics i artístics,
s'inscriu en la línia de participació en les diferents efemérides de la rica história de Cusl, que culminaren en la
celeb¡ació del centenari de la inauguració de la Moderna
Farmácia Cusí de Figueres.
Cal agrair a totes les persones que han fet possible
aquesta publicació i a la Reial Académia de Fa¡m)cia de
Catalunya per la seva aportació en les tasques de conse¡vació i estudi del Museu.

de

was

founded in Fort Worth

in 1 915, at

rhe heart ofa pharmacl,

Alcon Group

(Téxas)

Farmiicia

deuoted to the preparation of medicines.

It

it

in

was not long before

began to specialise

the field of Ophthalmology, and toda1,
Alcon is present in l2l countries. The merger with Laboratorios Cusi in 1996 should haue clme as no
great surprise, as Jiom the uer! beginning the parallelism
between the medical/pharmaceutical uocation of these two
companies was ualued.

It

was ¿lso logical

that this company

should euoke our admiration and respect: a clm?llryt that at

the time was nearll one hundred yars oL/, that had
with time in the preparation of ophthalmic products, and that with a unique sl,nergism had faced the chal-

aduance¿l

lenge of increasing and expanding worldwide.

There has alwal,s been a strlng historl of metlicine,
pharmacy and, particularfi, in ophthalmologl in El Masnou
and especialf at the Cusi buildings. But tl¡ere has also been
the tradition of a family run business that is in tune with
?eo?le and its surroundings. This is a tradition that Alcon
has not only assumed but also wishes to respect and continue
to deuelop it. The publication of this book, tuhich outlines
the ualue of the Cusi Pharmacl, Museum, the property of the
oReial Acad?mia de Farm)cia de Cata/un1,ar, as tue/l as
contributing to the dffision of its historical ¿nd artistic
ualue, inscribes it in rhe line of the dffirent anniuersaryt
euents in the rich history of Cusi, that culminates with this
centendr)l celebration of the inauguratlon of the Cusi
Modern Pharmaclt of Figueras.
We thanh eueülzne uha h¿s made this pub/ic/ltion ?ossible and we ako th¿nk rhe oReial Acadimid de Farmáci¿ de
Catalurya, for their ffirts itt the consert,¿¡ion and study of

Enrique Chico Picaza
Director d'Alcon

the Museum.

Enrique Cbico Picaza
Generdl -\Ianager
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IxTRoDUCCTó
INTRODUCTION

es commemoracions han estat sempre fites ¡emarcables en la trajectória del Museu Cusl.

Lany 1952 se

celebr) el cinquantenari de la inauguració de la Moderna Farmácia Cusí a Figueres, inici de les activitats
farmacéutiques de Joaquim Cusí i Fu¡tunet, les quals
van tenir continuirat en les activitats industrials dels
Laboratorios del Norte de España i Laboratoris Cusí i avui continuen
en primera llnia de la producció mundial farmacéutica amb Alcon.
Amb motiu d'aquell esdeveniment es va publicar un llibre de setantadues plgines amb moltes il.lustracions titular Museo Retrospectiuo de
Farmacia y Medicina de los Laboratorios del Norte de España S.A.
Recollia una exposició detallada dels principals fons muselstics que la
vocació col'leccionista dels responsables del laboratori, i en especial de
Joaquim Cusl, havia aplegat durant els primers cinquanta anys d'existéncia. El llibre, publicació número 180 dels esmenrats laboratoris i
totalment exhaurit, va tenir una gran difusió i és encara avui una referéncia obligada en mencionar o estudiar les seves col.leccions.
Dins la trajectória posterior del Museu cal esmenrar dos fets remarcables que marquen una cefia inflexió: el remodelatge que es va fer
l'any 1977, al cap de setanta-cinc anys de la fundació de la farm)cia de
Figueres, com també les posteriors reformes de l'any l9B4; i el canvi
de titularitat en la propietat del Museu l' any 1997 . La Reial Académia
de Farmácia de Catalunya va rebre de la família Cusí la donació del
Museu Cusí de Farmircia. Aquesta valuosa col.lecció era instal.lada dins
l'edifici central d'AlconCusí, la firma farmacéutica que conrinuava una

9
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trajectbria quasi centenária dels Cusí en el camp farmacéutic i, en especial, en l'espai concret de productes oftalmológics. El conjunt museístic, molt valuós, prenia a partir d'aquell moment un camí nou sota Ia
propietat i direcció de la Reial Académia de Farm)cia de Catalunya,
amb I'ajuda i el suport logístic i de manteniment d'AlconCusl. Aviat es
van formar els nous brgans de govern del Museu, amb pardcipació
també de l'Ajuntament de la vila del Masnou, i es van nomenar els responsables d'encarrilar aquesta nova etapa.
En el moment de la donació, el Museu ocupava un espai allargassat, amb un petit vestíbul com a lloc de recepció i una sala amb tres
vitrines late¡als, on hi havia les col.leccions de cer)mica i de vidre. Per
una porta situada al final d'aquesta sala s'accedia a la farmácia de
Santa Marla la Real de Nájera, i des del fons, a má dreta, a la biblioteca i a un espai per a l'administració del Museu, amb armaris que
aplegaven altres col.leccions, com Ia d'instrumental médic, gravats,
segells,

exJibris i d'altres.

La possible ampliació de l'espai d'exhibició del fons museístic va
ser un dels primers temes que es plantejá la nova direcció del Museu,
més des del punt de vista de qualitat que de quantitat, ja que la major
part del material de vidre i de cerir^mica estava a l'abast de la contemplació del visitant, peró hi mancava una sistematització i un esforg de
presentació did)ctica.

La solució d'aquesta possible ampliació va venir donada per la
necessitat d'A1conCusl de disposar d'un auditori de formació, tant en
l'ámbit intern de l'empresa com amb l'objectiu d'introduir els oftalmólegs en les técniques quirúrgiques modernes. Lauditori, annex a Ia
ubicació inicial del Museu en l'espai ocupat per la bibliotecailafarmircia de Santa Marla la Real de Nájera, permet d'accedir a les noves
instal.lacions directament des de l'exterio! sense necessitat de travessar la planta noble de

l'edifici central d'AlconCusl, i donir la possibi-

litat d'ampliar I'espai d'exhibició del Museu amb

setze vitrines,

catotze a Ia mateixa sala auditori i dues al costat de la nova porta d'accés a la biblioteca que ens

introdueix a la resta del Museu.

Lauditori de formació fou inaugurat solemnement el dia 6 d'a-

bril de 2000, amb

l'assisténcia del Conseller de Sanitat de la Genei un nucli selecte de professionals sanitaris, en

ralitat de Catalunya

especial d'oftalmblegs.

El que podem anomenar ampliació del Museu s'inaugurá el dia
27 de maig de 2000, amb I'assisténcia del Conseller de Cultura de Ia
Generalitat de Catalunya, d'autoritats de I'entorn cultural, les reials
académies, l'adminisració sanitária, la professió médica i farmacéutica i la indústria.
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lany 2002, en esdevenir-se el centenari de I'efeméride comentada, els responsables del Museu ens varn plantejar la possibilitat de
fer un nou llibre explicatiu del contingut museístic que lentament s'ha
anat ampliant, ja que hi han quedat reflectits els esdevenimenrs que
han marcat la seva vida, Ia seva propietat i dependéncia i l'exhibició
de les seves obres.

Calia que la nova publicació es fes ressb d'aquesta nova realitat.
un resum histbric del que han estar aquests cent anys d'activitat farmacéutica i un
estudi sobre el Museu que explica les etapes que I'han format i després
ofereix unavisió global del seu fons. En una segona part, s'han reunit
diferents estudis d'especialistes coneixedors de les col.leccions, que
d'aquesta manera s'han sumat a la commemoració centen)ria i amb
els seus articles amplien i completen el que avui podem oferir com a
recerca en algunes de les seves col.leccions i diferents aspectes relacionats amb aquestes. Al final s'hi ha reproduit com a annex i amb algunes millores el catáleg que es va publicar amb motiu de la inauguració de les noves instal.lacions, que, en definitiva, és la realitat que
s'exposa al públic del Museu Cusí de Farmácia en commemorar-se el
Per aixó s'ha estructurat en parts diferenciades. Primer

seu

primer centenari.

Un agrai'ment especial a tots aquells que han fet possible aquesra
realitat museística i la publicació d'aquest llibre commemoratiu.
Miquel Ylla-Catalá

i Genís

Académic numerari i conservador del Museu Cusí de Farmácia.
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ommemoratiue celebrations haue always been important
milestones

in

the history of tbe Cusí Museum. The

ffii-

eth anniuersary of the inauguration of the Cusí Modern

Pharntacy in Figueres was celebrated

in 1952, to mark

the beginning of the pharmaceutical actiuities of Joaquim Cusi Furtunet. This utork was later extend¿d to
include the industrial actiuiti€s of «Laboratorios del Norte de España,
and oLabordtorios Cusír, and continues today at the foreJiont of the
uorld pharmaceuticdl production with Alcon. There was a book published back then to marh this special occasion, ruith seuenty two illustrdted ?dges and titled «Museo Retrospectiuo de Farmacia y Medicina de
Norte de España 5.A.,, (The Re*ospectiue Museum
of Pharmacy and Medicine of Laboratorios del lYorte de España, S.A.)
that compiled a detailed exposition of the main museum pieces that were
collected by the Laboratory, dnd in particular by Joaquim Cusí, during
the first fifiy years of its existence. This book, publication number 180 of
this Laboratorl, was totalll, sold out and enjoyd great success, and which
to this dalt is still an essential reference in the knowled.ge, quoting or ttudying of the collections.

los Laboratorios del

In contemplating

the subsequent

pdth of the museum, it is

necessary

to refer to two unique euents thdt mark a certain point of reflection: the
restructuring that was carried in 1977, seuenty fiue lears afier the foundation of the Figueres pharmacy, including the subsequenr work in
1984, and the change of ownership of rhe Museum in 1997, wl¡en the
Cusí family donated the Cusí Pharmacy Museum to the oReial Académia de Farmlcia de Catalunyar. The ualuable collection was housed in
the central building at AlconCusí, the pharmaceurical companlt rhat has
continu€tl a history of almost a centuryt of the Cusifamil in the pharmdceuticdl Jield and, in particular, in the area of ophthalmological
products. From this point forward, this uery ua/uable ntuseum co/lection
took a new direction under the orunership and mattagement of the
"Reial
Acddémia de Farmdcia de Catalunya,, and with the logistic and maintenllnc€ support and the help ofAlconCusí. Tbgether wirh the El Masnou
torun council, neru gouerning orgdns tuere promptf formed to ot)ersee the
Museum, and persons appointed to lead this new stage in the historl of
the collection.
\Yhen the museum was donated to the Royal Academy, it occupied an
elongated space in the AlconCusí building, wirh a small foyer tlrltt serued
as the reception, and

a room with three display cabinets that contained

and ceramic collections. The door located at the end of this room
led to rhe oFarmacia de Santa Maria la Real de Nájera,, and at the bottom right hand side was the library and. the Museum's administration
the glass

t2
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area, with uarious cabinets that contained other collections, such as medical instruments, engrauings, postage stam?l ex-libris and otl¡ers.

of extending the space for the exhibition of the
ud¡ one of the prime objectiues that the directors of the museum
consid¿red, more jiom the point of uiew of quality rdther thdn qudntit)t,
The possibility

maseam

?art of the glass and ceramic material was already on dispky
to uisitors but it lacked organisation or any didactic ffirt.

as the mdjor

The solution

for

this possible extension arose

fiom AlconCusí's

need

of a Tiaining Auditorium, which would serue both for the internal naining needs of the company and also with the uiew of presenting nrodern
surgical techniques to ophthalmologists. The Auditorium, hcated adjacent to the flrmer Museum in the area that contained the library and the

Maria k fual de Nájera ?hdrmdcy, allowed direct dccess to the new
buildings fom the exterior, without hauing to cross the main plant of the
central AlconCusí building and mad¿ it possible to extend the exhibition
area of the Museum to includ¿ sixteen display cabinets: flurteen in the
Santa

Auditorium ixelf and tuo next to the new entrance to the library which
is the introduction to the rest of the Museum.

The new Tiaining Auditorium was inaugnrated on the 6 April
2000. An euent which was axend¿d by the Minister for Heabh of Generalitat of Catalonia and a select number of heahhcare professioruak, in
? ar tic u lar op h t h a lmo b gis ts.
The inauguration of the new extended Museum was celebrated on
the 27 May 2000, and was attendrd by the Ministerfor Cubure of the
Generalitat of Catahnia, other dignitaries from the cuhural sphere, Royal
Acadenaies, Heabh Authorities, the medical and pharmaceutical profession and indastrial sector.
In 2002, to celebrate the centenary celebrations, the managers ofthe
Museum sugested the publication of a new booh that would detail the
contents of the museum that has been gradualll inreasing ouer the years
and that would recount tl¡e euents that haue marked its history as well as
its life, its owners and dependencies and an exhibition of its workl
The new publication would haue to reflect the new reality of the
rnuseam and, therefore, the booh was organised into dffirent sections.
Thefirst part includes a brief history of the one hundredyears of its pharnxaceuticdl dctiuity and an oueruiew of the Museum, outliningfirstly tbe
uarious stdges that haue shaped it and then an ouerall uiew oftbe collection. The second part, entails a compilation of uarious studies by specialists who haue ex?ert knowledge of the collections. The aint here was to
albw these ex?erts to com?liment this centenary celebration and with
their articles extend and complete what we are now able to ffir in the
line of research into some of the collections and other mdtters relating to
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them. The final part of the book is a type of annex that includes the reproduction, with some improuements, ofthe catalogue that was publishedfor
the inauguration of the new buildings, and which in fact rEresents what
is on dispky to the public in the Cusí Pharrflac! Mu¡eum to cornmernorate i*

I

rtr$

centuryt.

ffir

a special thanks to all those who haue ntad.e this
maseam collection possible and abo to those inuolued in the publication
of this comrnemoratiue book.

would like to

Miquel Ylla-Catalá i Genís
Permanent member and Curator of the Cusí Phdrynacy Museum.
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De la Moderna Farmácia Cusí
a AlconCusí

oaquim Cusí i Furtunet, nascut a Llers, Alt Empordá,
molt a prop de Figueres, el dia 3 de maig de 1879, cursá
el ba¡xille¡at a l'institut d'aquesta ciutat mentre feia d'aprenent d'apotecari a la FarmiLcia Galter (després Farmácia Perxes), de la Rambla. Estudiá Ia carrera de Farmácia a ia Universitat de Barcelona, mentre continuava
el seu aprenentatge farmacéutic en una farmácia del barri de Sant
Andreu del Palomar, a la farmácia del doctor Fortuny i a ia del doctor
Enric Vintró, ambdues a Barcelona. Acab) la carreral'any 1901 i el dia
2 d'agost de l'any 1902 inaugurá, al carrerAmple número 30 de Figueres, la Moderna Farmácia Cusí, amb l'ajuda i col.laboració del seu

germá Carles.
El seu esperit emprenedor

i les exigéncies de la seva vocació farmacéutica el portaren a donar a la nova farmácia una dimensió que
ultrapassava el marc estricte de l'oficina, i va comengar la preparació
de productes farmacéutics a escala semiindustrial que es van acreditar
no sols a la zona de la seva influéncia natural, sinó també en altres
indrets de Catalunya i al sud del país f¡ancés. El volum d'aquesta producció va superar les possibilitats d'espai de la Farmirciail'any 1915,
amb el nom de ulaboratorios del Norte de Españar, els dos germans
instal.len un laboratori separat de la Farmácia al cater Sol Isern de Ia
mateixa ciutat. Més tard, l'any 1917, Joaquim Cusí, per tal d'atendre
convenientment la seva dedicació al laboratori i Ia producció i promoció dels seus productes, va vendre la Farmácia a Guerau Garriga,
un farmacéutic del poble veí de Roses.
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Lexperiéncia i saviesa farmacéutica adquirida per Joaquim Cusí
en l'etapa dels estudis i de la práctica farmacéutica el portá a conéixer
a fons tota la complexitat de les preparacions magistrals que els diferents metges prescrivien. La¡t farmacéutic era, a comengaments del
)O(, una habilitat difícil d'improvisar sense un coneixement directe i complet dels productes auxiliars, dels principis actius i de totes
les seves possibilitats de combinació, sense oblidar mai la seva acció
farmacoiógica, que els diferents excipients en háLbil combinació potenciaven i conduien. Tots aquests coneixements i el diIleg amb els
diferents metges el portaren a una interpretació acurada i personal
d'aquest art farmac¿utic, orientat sempre a una millora en l'acció del
preparat galénic.
Un exemple de tot aquest procés és la fabricació de Ia pomada
oftirlmica d'óxid groc de mercuri. Acreditada ja la Fa¡mácia per Ia preparació de tots el seus productes, s'instal.lá a Figueres l'oftalmbleg
Francesc Agulló, que demaná a Joaquim Cusí la preparació de l'esmentada pomada, en aquells moments importada de Franga, amb el
nom de pom¿tdd Dulcis. El di)leg entre metge i farmacéutic sobre l'acció farmacológica del producte va portar a una superació en la manisegl€

Moderna Farmácia Cusí a Figueres.
lni.i de le' r.ri\ irrt. larmaciuriqrre'
de Joaquim Cusí.

'Mod,rqa l-atn¡hria Cusi- at Figuc,e,
Beginning ofJodquim Cus í
p h trrunceutical act iu ities.
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pulació farmacéutica d'incorporar el principi actiu en l'excipient fins
a aconseguir una mescla perfecta i una textura de la pomada impecable. EI producte, amb ei nom de pomada ofidlmica Cusí, fov, podríem
dir-ne, Ia primera especialitat farmacéutica que va superar amb amplitud l')mbit local i es va acreditar amb rapidesa a escala nacional i
internacional.
Primer en el laboratori annex a Ia Farmácia i després en el carrer
Sol d'Isern, sota la vigiliLncia de Carles Cusí, que reunia condicions
d'organitzador i grans dosis d'activitat i constáncia, la producció farmacéutica va aÍaf creixent fins a posar les bases del que en el futur
esdevindria un laboratori fa¡macéutic catalir de primer ordre. Ja d'entrada es dibuixá entre els productes que es preparaven una dedicació

Cat)leg d'ortopédia (1913).

singular, entre les especialitats farmacéutiques, per l'oftalmologia, que
sempre será el nucli més important i constant de la producció, sense oblidar els productes de dermatologia, en especial sifilo-

dermatologia i otorinolaringologia.
Ala pomada ofihlmica Cusí seguiren les
oftalmoses Cusí i una varietat de productes
per I'oftalmologia que alrri criden l'atenció
per Ia gamma completa de tractaments que
proporcionaven per a Ia cura de la vista. El
primer catáleg que s'ha conservat data de
l'any 19L3, és e\ Catáleg general d'ortopidia
de la oMod¿rna Farmbcia Cusb,.
EIs contactes inicials de Joaquim Cusí
amb els metges de la rodalia s'ampliaren
aviat amb la seva relació amb metges francesos i de l'área de Barcelona, entre els quals
destacava l'eminent oftalmóleg Joaquim
Barraquer. Aquest, a més de la seva experiéncia en els productes que utilitzava, va
facilitar a Joaquim Cusl Ia seva relació amb
oftalmólegs d'altres paisos, especialment
francesos. Aquestes relacions ajudaren la difusió dels seus productes, a més d'Espanya i
Franga, a Bélgica, Suissa, Egipte i altres indrets, circumst)ncia que ftu necessari el nomenament de representants. La introducció
a diferents paisos facilitá la venda de productes du¡ant el període de la primera gran
guerra europea (1914-1918). En aquest pe-

Orthopaedics catalogue ( I 9 I 3 ).
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ríode es millorá la maquinária de producció i s'adquirí la primera
impremta, que amb el temps esdevindria una de les activitats complementáries que ajudarien sensiblement a la fabricació i difusió dels
productes farmacéutics.
Amb el propósit de traslladar-hi un dia el laboratori, l'any l9l9
els dos germans Cusí adquiriren la finca «Mas Antic», a la vila del
Masnou, a pocs quilómetres de la ciutat de Barcelona.
lany 1920 entr) a formar part del laboratori, en qualitat de soci,
Rafael Cusí i Furtunet, cosí germá de Joaquim i Carles, amb els
mateixos cognoms, ja que el parentiu era per via doble. Rafael Cusí va
néixer a Garriguella (Girona) l'any 1880 i estudiá la car¡era de Farmácia a la Universitat de Barcelona, on va obtenir el grau de doctor
1'any 7904. Amplil estudis a Alemanya: a'Wiesbaden, Berlín i Dalhem. Ja a Catalunya treballá a la ftbrica de colorants de Hoechst i
exercí la docéncia com a professor a I'Escola d'Esudis Comercials de
la Unive¡sitat Industrial de la Mancomunitat de Caralunya. Rafael
Cusí, a més del seu saber farmacéutic, aportava una ámplia possibilitat de relació amb Europa, concretament amb Alemanya i la seva indústria farmacéutica, tant de producció d'especialitats com de maquinária auxiliar.
Letapa de Figueres va posar els fonaments d'una estructura empresarial sólida que més tard es desenvoluparia amb tota la seva amplitud, no sols en organització, sinó també en filosofia i estil de gestió
amb I'exterio¡ metges, fa¡mácies i distribuido¡s i amb els empleats. A
més de Ia progressiva incorporació de nous producres, aparegueren els

i,irMt.

. . trrr ¡{lllr.

t'it

Pomada a l'óxid groc de mercuri
Un producte estrella des de Ia

primera época.
Mercttrl l,ellou oxide ointment.
Stdr product since the beginning.
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primers catitlegs i publicacions. La primera de la série de la col.lecció
de publicacions médiques historicoartístiques que no era de propaganda o difusió directe dels productes que es fabricaven o distribuien,
for e\ Ti,actatus d¿ conseruatione uirsus, de Johannis de Lasso. Molts
dels catálegs i publicacions es publicaven, a més de fer-ho en castellá,
en francés, anglés i italiá, i es féu un quadern especial com a commemoració dels vint anys de la pomada oftálmica Cusí.
Yany 1927, Joaquim i Rafael Cusl emprengueren un viatge a
Alemanya i Suissa amb la missió de comprar maquinlria per a la nova
flbrica, visitar diferents professionals i donar a conéixer els seus productes de terápia ocular i l'aparell Erisifac del doctor Barraquer. Les
obres de construcció del nou laboratori van comengar l'any 1922, i el
día2l de maig de I'any 1925 comengá el t¡asllat des de Figueres amb
ordre i rapidessa. Per el transport es rran necessitar quinze vagons.
Thmbé es váren t¡asiladar diferents operaris, entre ells tretze famílies,
amb els responsables dels departaments de magatzem, propaganda,
preparacions, fusteria i impremta. Alguns d'ells passaren a allotjar-se
en una petita colónia de sis cases que es construí annexa a la fábrica.
Lany 1925 s'incorporaren quaranta nous col.laboradors, i en el
període 1926-1933 ho van fer 151, entre ells, l'any 1930, hi havia un
farmacéutic, Feliciá Sust, que al cap de poc temps ocuparia el cárrec
de cap de producció i amb els anys el de director técnic farmacéutic.
Els primers anys d'estada al Masnou s'iniciá la preparació de diferents productes nous: vint-i-dues oftalmoses Cusí, oftalmoses en tubs
de vidre tancats al foc per a l'operació de cataractes, quatre productes
diversos per a oftalmologia i un per a dermatologia, dotze dermoses

2t

Els Laboratoris al N{asnou l'anv 1925.
The Labomtory in El Masnou, 1925.
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Cusí en tubs petits i grans, sis dermoses Cusl per a clíniques i hospitals i deu preparacions diverses, entre les quals injectables. Fou particularment destacada l'adopció d'envasar també en tub petit totes les
dermoses, aixl es facilitava el seu ús i conservació, es milloraren tots
els hidrocol.liris, es prepar) la malla parafinada en lloc del paper parafinat i van preparar-se comprimits esterilitzadors de l'aigua potable a
base de chramina 7. Amb tot, els productes estrella condnuaven sent
el Dercusan entre les dermoses ilapomada ofinlmica Cusi entre els productes d'oftalmologia. El nombre de publicacions arribaren a noranta
i Laboratorios del Norte de España s'acredit) de forma definitiva al
país i a l'estranger.
Després de vuit anys, el 1932, java caldre fer la primera ampliació de les instal.lacions. S'enderrocá el garatge, s'ampliá l'edifici principal amb les seccions d'embalatge, propaganda i estranger i, al primer
pis, les oficines, deixant la planta baixa per a l'ampliació de la fabricació d'especialitats farmacéutiques. Els anys previs a l'ampliació foren d'activitat progressiva ascendent. En iniciar-se aquesta funcionaven les següents seccions: elaboració de medicaments especialitzats,
laborato¡i d'aniLlisi i estudi de noves especialitats, propaganda per a

Analecta Terapéutica.
Analecta Tbrapéutica.

Espanya i estrange¡ expansió al públic, capsaria, impremta, fuste¡ia
que col.laborava activament en la construcció dels edificis, serralleria
i reparacions, estudi griLfic de fotografia, dibuix i pintura. La instal.lació al Masnou fou l'inici de sistematitzar la biblioteca d'autors
antics i moderns que tenen relació amb les ciéncies médiques i la fundació del Museu de Farm)cia amb el nucli central de la farmácia de
Santa María la Rea.l de Nájera, que s'havia comprat l'any 1921 i s'instal.lá amb personal de l'empresa, sota la direcció de Joaquim Cusí,
l'any 7929. Com és Acil deduir, aquestes inquietuds ja s'havien anat
congriant en l'etapa de Figueres, peró el nou espai i la nova organització van permetre concretar aquestes dues iniciatives que han donat
personalitat insólita als Laboratoris Cusí.
Arrodonint aquestes actuacions, a més d'altres iniciatives, l'any
1932 es distribuí, en el V Congrés de Metges de Llengua Catalana, el
jurament hipocrltic imprés sobre pergaml i les caricatures dels professors de la Facultat de Medicina i de la Junta del Casal del Metge de
Barcelona. S'iniciá una galeria d'oÍialmólegs il.lustres. Al mes de marg
del mateix any s'iniciá Ia revista Analecta Terapéutica, publicació periódica de vuitanta págines, en Ia qual col.laboraven el fa¡macéutic
Manuel Tarragó Romeu i el metge Ramon Arqués. Es publicaren diferents números sobre temes monogrlfics relacionats amb les especialitats Cusí, i el tiratge assolí la respectable xifra de 30.000 exemplars.
La publicació de la revista s'estirá fins l'any 1966, amb un total de sei-
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xanta-nou núme¡os. Més tard la completá la publicació Analecta Oftalmohgica, que s'iniciá I'any 1957 i es publici fins l'any 1968, amb
un total de trenta-quatre números.
Lobertu¡a a l'excerio¡ estratégia que va tenir l'empresa des de la
seva fundació, als anys vint ja va agafar una nova volada amb l'assisténcia a congressos d'oftalmologia nacionals i internacionals; cal destaca¡ els de'Vashington (1922), Amsterdam (1929), Bombai (1930),
Brussel.les (1930), Méxic (1931) i Támpico (1932). Va ampliar-se Ia
xarxa de delegats a tot el país amb un cap de pont a Madrid (farmácia Cusí Marquina) i representants en diferents capitals espanyoles. Es
nomenaren agents representants a Anglaterra, Bélgica i Ponugal i es
renovaren on ja n hi havia, com a l'Argentina i I'Uruguai. Es va donar

Ilicéncia per envasar el Dercusan a Franga, Méxic i Grécia; i, a més
d'aquests paisos, els productes Cusí arribaven a I'Africa francesa, l'A-

frica o¡iental (Tánganika, Kenya), l'Af¡ica del sud, Australia, el Canadá, Costa Rica, Santo Domingo, el Salvador, Estónia, Franga, Guatemala, l'Índia, Islándia, Palestina, Síria, Perú, l'Uruguai i Veneguela.
El catáleg o vademécum, editat l'any 1932, del qual es van fer tres
edicions, és un exemple de com es preparava Ia informació al metge.
Consta de cinc parts: dermatologia, oftalmologia, rinologia, sifilologia i altres preparats. Per separar cadascuna de les parts hi trobem una
reproducció acurada d'un gravat antic i al final un índex de les malaities en les que está indicat l'ús dels preparats Cusí amb classificació
alfabética de totes les indicacions. Els preparats per a dermatologia
són vint-i-un, els d'oftalmologia dotze, de rinologia dos, de sifilologia

Joaquim, Carles i Rafael Cusí

¡mb uns visit¿nts.
Joaquim, Carhs and Rafael Cusí

with
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onze, entre els quals no hi falten els preparats a base d'arsénic, bismut
i mercuri, i en altres preparats dos. Cada Producte, a més de la formula, indicacions i presentació, dóna indicacions detallades sobre el
seu ús en totes les circumstlncies que es poden presentar. A la darrera
página hi figura l'ex-libris, un pot d'apotecari, símbol de la professió

farmacéutica, amb tres estrelles al cel, que representen l'esperit vigilant dels tres directors: Joaquim, Carles i Rafael Cusl, i el vaixell almirall amb les veles desplegades que avansa amb vent favorable en el mar
de la vida; a la base hi ha el rétol Laboratorios del Norte de España. Sota
el pot emmarcat per dues plantes de belladona (atropina), indispensable en oftalmologia i unes arrels d'ipecacuana (emetina), s'hi troba
la llegenda: A ror wNr I A PLENES \aELES.
Lany 1934,l'empresa es constitueix en societat anbnima amb el

nom de Laboratorios del Norte de España, S.A.
Per un informe preparat l'any 1932 per enterrar-lo, i així deixar
constáncia de l'obra, sota la porta d'entrada al magatzem en la primera reforma de l'edifici, perb que no es va col'locar al seu lloc fins
l'any 1935, sabem que al comengament dels anys uenta a la direcció
del Laboratori li dolia la poca llibertat que hi havia a Catalunya i en

Els professors de la Facultat
de Medicina de [a Universitat de
Barcelona (1932). Póster de
Laboratorios del Norte de Españd.

Facubl of Medicine lecturers
of Barcelona Uniuersiry ( I 932).
'I abodto"ios del No,tc dr L'Paq¡ po'¡cr.

especial en I'ús de la llengua catalana. Per aixb es va celebrar l'adveniment de Ia República i la proclamació de l'Estatut i es comenqaren a
fer els prospectes i Ia propaganda a Catalunya en llengua catalana, cir-
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cumstáncia no gaire difícrl, ja que es disposava d'impremta prbpia i en
aquells moments s'imprimia en diferents idiomes. Fou menys celebrat
tot el període que va seguir el 6 d'octubre de 1934 i menys encara Ia
guerra civil.

Durant els esdeveniments bél.lics, el Laboratori va restar ei zona
i entrá en les sospites de l'exércit franquista, fins al
punt d'esdevenir un objectiu dels bombardeigs que es feien des de vaixells de l'armada italiana. Sortosament, la punteria no fou prou bona
de la República

i,

segons sembla, els projectils explotaren dins la mar.

La represa després de la guerra no fou pas fácil per la manca de
primeres matéries i Ia impossibilitat de comprar maquin)ria a Europa,
que aviat es veuria ficada en plena guerra mundial. Amb tot, el Labo-

u¡ Vadrmécum Cusí amb productes d'ús freqüent en medicina general, amb les especialitats per ordre alfabédc i
amb un lndex de las malalties on estan indicats els productes. En un
full annex hi figuren quatre productes nous, entre els quals una dermosa Cusí sulfamídica. lany 1947 es féu una nova edició, la cinquena, més completa, que es va repetir l'any 1950, amb les especialitats
classificades segons els efectes terapéutics i amb les formules i indicacions de cadascuna d'elles. Hi trobem: dinou dermoses, la pomada
oftáImica Cusí d'bxid groc de mercuri i nou oftalmoses, dos productes per a otorinolaringologia, un per via digestiva i un de profilaxi
venéria. Aquestes publicacions eren complementáries de la difusió
que es feia, entre els especialistes, de les dues branques de la medicina
típiques dels productes Cusí: l'oftalmologia i la dermatologia. El vademécum de l'any 1951 es manté en la mateixa línia, peró amb una
novetat important: amb el nom de Colircusíhi figuren quatre formuIacions de col.liri, forma farmacéutica que amb el temps s'equiparará
amb les oftalmoses.
Lary 1952 s'arriba a una fita important: el cinquantenari de Ia
fundació del laboratori. Amb aquest motiu s'inaugura un segon edifici dedicat a laboratoris i s'edita un opuscle de setanta-dues p)gines
amb moltes il.lustracions, dedicat, com diu el títol, aI Museo Retrospectiuo d.e Farmacia y Medicina de los Laboratorios del Norte de España,
S. ,4. És la publicació número 180 que fa el Laboratori. Lobra, la
millor refe¡éncia que tenim encara avui del Museu, no va signada,
peró hi va col.laborar especialment el doctor Santiago Alcolea, professor d'art de la Universitat de Barcelona, donant supon a la rasca del
senyor Joaquim Cusí. Després d'un curt capítol que parla de la génesi
i desenvolupament dels Laboratoris, els capítols següents detallen el
contingut del Museu i de la biblioteca en cadascuna de les seves seccions principals.
ratori edita, l'any 1942,
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Era director general dels Laboratoris Joaquim Cusl i Furtunet,
director técnic Rafael Cusí i Furtunet, i director comercial Carles Cusí
i Furtunet. Administrador general Simón Corominas i Sala. Cap del
laboratori ñrmacéutic el doctor Feliciá Sust i Mir i es detallen en l'equip de l'empresa vint-i-cinc cárrecs més. Les instal.lacions ocupen
una superfície de 6.391,48 metres quadrats, on treballen unes duescentes persones que fabriquen 200 especialitats farmacéutiques recopiIades en una publicació de 248 págines amb il.lustracions a color: Especialidadrs Cusí. Compendio y Atlas dz Dermatología, Ofialmología,
Otorrinobgía y Medicina General, que es va reeditar més senzill i amb
algunes variacions l'any 1.959. El Laboratori té filials a I'Argentina,
Bélgica, Franga, Grécia, Méxic i Veneguela.
El dia 16 de marg de l'any 1958, Joaquim Cusl va ingressa¡ amb
la medalla número 17, corr, a membre numerari de la Reial Académia

Discurs d'ingrés de Joaquim Cusí a la
Reial Académia de Farmicia de
Barcelona.

Jortquim Cusí ddmission speech to the
Acadimia de Fumicid de
"Reial
B¿rcelond,.
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de Farmácia de Barcelona. Era la primera entrada d'un nou académic
des de la nova constitució d'aquesta Reial Académia el dia 9 de feb¡er

de l'any 1956.El seu discurs ya versar sobre nEl ejercicio de la profesión farmacéutica en las órdenes religiosas residentes en Cataiuña en
los pasados siglosr. Era un digne coronament a tota una trajectória
professional farmacéutica que havia iniciat feia més de cinquanta anys
a Figueres i que en aquells moments es materialitzava en una indústria próspera i situada entre les més acreditades del país.
Al final de la década, Joaquim, Carles i Rafael Cusí comencen a
deixar responsabilitats. En els catalegs, edicions números 13 a 17, fv
guren encara com a preparadorsJoaquim i Rafael Cusl. La década dels
seixanta ve marcada per canvis en l'entorn empresarial. El 6 de juny
de 1960 mor Carles Cusí, i el 18 de gener de 1962 el segueix Rafael
Cusí. Feliciá Sust és nomenat di¡ector técnic, i el 20 de maig de 1965
es nomena director general al docto¡ Juan Manuel Errando Gubern,
cárrec que excercí fins el 1979. Joaquim Cusí va passar a ser president
fins a la seva mort, el dia 20 de maig de 1968.
Els Laboratoris comengaven una nova etapa. La Junta General
Extraordinária d'Accionistes del 20 de desembre de I'any 1972
(escriptura notarial del 10 d'abril de 1973) acordava el canvi de nom
de nlaboratorios del Norte de España, per nlaboratorios Cuslr. Feia
setanta anys de la inauguració de la Moderna Farmácia Cusí de Figueres. Se separen les activitats de recerca i desenvolupament de les altres
funcions técniques amb la creació independent d'un Deparrament
d'Investigació i Desenvolupament, amb inversions i pressupostos remarcables i personal propi. És I'inici d'una erapa que convertirá els
Laboratoris Cusí en una empresa farmacéutica moderna capag d'afrontar els reptes de les dues darreres décades del segle. El Laboratori
és el primer exportador espanyol tanr en valors com en nombre d'unitats, amb mercat preferent als parsos árabs (l'Iran, l'Iraq, el Maroc
i Egipte).
lany 1977, al cap de setanta-cinc anys de la fundació de la farmácia de Figueres, es fan noves modificacions a la planta noble de l'edifici, entre les quals un nou remodelatge de l'espai del Museu i de la
Farmácia de Santa MarlalaReal de Nájera, que es completa unificant,
amb un fris i arcades semblants a les ja existents, l'espai de la cerámica
i el cordiale¡ amb els diferents conjunts de caixes per a herbes medicinals i els armaris amb les pintures de diversos animals i escenes camperoles. La restauració de les pintures i les fustes de les prestatgeries la
va fer Josep M. Xarrié, i el dia 23 de juny de 1984 s'inaugurá l'ampliació del Museu, amb l'assisténcia del Consell d'Adminisuació i alt
personal de l'empresa.
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El catáleg d'aquesta nova etapa és un lndex de l'expansió dels
Laboratoris, amb notabie ampliació de l'oferta terapéutica, amb
exportació a diferents paisos d'Europa, América, isia i Africa, i els
seus

productes

es

fabriquen amb llicéncia a Bélgica (Laboratories Cusí

de Belgique), Costa Rica, Grécia, el Líban, Méxic, Portugal i Venequela. Els seus productes principals continuen en Ia línia oftalmológica, amb 119 productes entre gotes oculars, col.liris i pomades
oftirlmiques, seguits de productes per a dermatologia (trenta-vuit),
antibibtics (quinze), otorinolaringologia (dotze) i varis (quatre). Lany
1972 s'instaurá el Premi Cusí per guardonar el millor t¡eball medico-

científic. La producció havia assolit un alt grau d'industrialització,
amb la construcció de sala aséptica i mecanització de totes les seccions, en especial les línies de condicionament. La recerca va afavorir
diferents patents, i l'ampliació terapéutica, amb la inclusió de productes nous i moderns, va potenciar sensiblement la línia ja tradicional de l'oftalmologia. I, alhora, s'iniciá una línia de productes cosmétics amb el nom de Natural Cusí.
Els directors generals o consellers delegats que s'han anat succeint
han estat: André M. Pieters (1979-1981), Gordon'ü[ Thomas (19811989) i Góran O. Lindgren (1989-1995). Els di¡ectors técnics farmacéutics han estat: Rafael Beaus Codes (1974-1979), Fe¡¡an Vericat
Cadesas (1979-1984), Amadeo Pérez López (1984-1.989) i Antonio
Doménech Fabregat (1989 -1997).
El 18 de juny de 1981 s'inaugurá, al poble del Masnou, l'Avinguda dels senyors Cusí i Furtunet.
El dia 24 d'abril de l'any 1993, el President de la Gene¡alitat de
Catalunya, Jordi Pujol, va visitar les instal.lacions i el Museu, deixant
Ia seva signatura en el llibre de visites després d'escriure:
Els Laboratoris Cusí han estat sem?re un exemPle
d'obra ben feta, dr qualitat i senyoriu. És per aixó que
auui els uisito amb especial afecte i reconeixement, perqui
com a President d"e Catalunya he d'agrair tot allb que es
fa amb esperit de qualitat i de superació. Que per mobs
anys puguin seguirfent dquesta bonafeina.
Ben cord.ialment,
Jordi Pujol.

lJn nou remodelatge amb construccions de nous edificis per a la
producció i la recerca va fer-se I'any 1991 amb la creació del Centre
d'Investigació i Desenvolupament Cusí.
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Després de la mort de Joaquim Cusí, el Consell d'Administració
continua dins l'órbita familiar fins l'any 1995, amb Josefina Cusl i
Furtunet, filla de Joaquim Cusí, com a presidenta i amb la preséncia
de Maria Teresa Cusí i Nanot, filla de Carles Cusí, i el seu marir Roman Nogués, i Maria Carme Cusí i Barceló, neboda de Rafael Cusí, i
el seu marit Augusto Salazar, amb el suport de diferents persones, com

Antoni Mercader, Rafael Badet i d'altres, que s'incorporen segons les
necessirars del moment. Entre el 1969 i el 1995 trobem fins a vint-ivuit actes de constitució del Consell amb diferents incorporacions i
ajustos. Al juliol del 1986, el Consell d'Administració acorda nomenar presidenra d'honor amb car)cter vitalici Josefina Cusí Furtunet,
en consideració als mérits conrrers en l'exercici de la presidéncia de la
Societat durant molts anys, i per Ia moderació i efidcia.

lany 1995,la família Cusí, amb el vistiplau dels accionistes, va
vendre les instal.lacions al grup d'empreses Nestlé, i els Laboratoris
passen així a fo¡mar part del grup Alcon, una multinacional d'origen
americá dedicada de forma exclusiva al camp de l'oftalmologia. Alcon
és present a 121 paisos, amb una organització de desenvolupamenr i
recerca important, que des de I'any 1978 perrany al grup d'empreses
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de Nestlé. Els nous laboratoris, fusió de Cusí amb les empreses Alcon
a Espanya, prenen el nom d'AlconCusí l'any 1997 i continuen l'acti-

vitat al Masnou amb la planta especialitzada en la producció

de

col.liris, suspensions estérils de petit volum i pomades. El seu catáleg,
amb nou camps diferents dins els productes oftalmológics, té, a co'
mensaments del segle )C(I, setanta-dues especialitats farmacéutiques.
La famiia Cusí es va reservar la propietat del Museu Cusí. Lany
1997 fou donat a la Reial Académia de Farmácia de Catalunya perqué'

Les instal.lacions d'Alcon avui.

Alcon current faci litits.

amb l'ajuda dels laboratoris AlconCusl, l'administrés i el conservés al
poble del Masnou. Des de l'any 1995, els directors generals han estat
Thiyerry Clidiére i Enrique Chico Picaza i, com a directors técnics farmacéutics, Antoni Doménech i Fabregat (1997-1998) i Martí Pujol i
Forn, des del 1998.
El dia 6 d'abril de l'any 2000, AlconCusl va inaugurar, a les seves
instal.lacions del Masnou, un nou auditori de formació que va aplegar, en diferents vitrines d'exposició, la part més representatiya de les
col.leccions del Museu. Va presidir l'acte el Conseller de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, Honorable Senyor
Eduard Rius. Aquest centre disposa d'un servei de formació amb cen-
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tre de documentació de dades, videoteca, fonoreca i biblioteca amb
un servei de préstec de cd-roms especialitzats en diferents técniques
quirúrgiques oftamolb giques.
IJany 2002 se celebr) amb dife¡ents actes la commemoració dels
cent anys de la fundació de la Moderna Farmácia Cusí, origen de les
actuals instal'lacions. Un logotip de l'efeméride, dissenyat a propbsit,
va ser present a les instal.lacions d'AlconCusí i a les manifestacions
cientlfiques en qué participava l'empresa, com congressos i reunions,
i també en tota la correspondéncia. Es va deixar constáncia d'aquestes
celebracions en una placa commemorativa sota el primer arbre que es
troba a Ia dreta del jardl davant l'edifici principal. En recordanga d'aquest any de centenari i com a premi a la labor que des de les instal.lacions del Masnou s'ha fet per enaltir el món de la farmácia a
Catalunya, la Reial Académia de Farmácia va concedir a AlconCusí el
Premi de l'Académia en la convocatbria de I'anv 2002.

3t

Logotip commemorariu del centenari.
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Er MUsEU CusÍ op Fnn¡rAcrA
Síntesi histbrica

odem afirmar, sense por d'equivocar-nos, que la vocació museística estava ja en l'ánim de Joaquim Cusí i
Furtunet quan va comengar la seva activitat farmacéutica a Figueres i que durant I'etapa que va de la fundació de la Moderna Farmácia Cusí al trasllat dels laboratoris al Masnou la idea del museu va anar prenent
forma i el seu contingut es va anar enriquint. N'és una prova la compra de la farm)cia del monestir de Santa Ma¡ía la Real de Nájera l'any
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1921 i l'ingrés d'algunes peces a partir d'aquest mateix any. Amb tot,
la instal.lació i fundació del Museu de Farmácia i de Ia biblioteca d'autors antics i moderns relacionats amb el cultiu de les ciéncies médiques
no es materialitzá en un espai concret fins a partir de l'any 1925 en el
nou edifici del Masnou. La instal'lació de Ia Farmácia de Santa María

la Real de Nájera es va fe¡ al desembre del 1929 sota la direcció de
Joaquim Cusí i amb I'ajuda dels tallers de fusteria del mateix laboratori, amb la intervenció de Jaume Vila i Barceló, ebenista i mestre fuster, Robert Rutllan i Pi, ajudant, i Gabriel Casals i Planas, aprenent.
José María Pemán, de la Real Academia Española de la Lengua,
vavisitar el Museu l'any 1951, i en un article a LaVanguardia, del2l
de juliol del mateix an¡ escrivia:
En Masnou he uisto unafabrica dr pomadas para los
un museo dr todo cuanto ha creado el arte en torno a este órgano humano: dtsd¿ bs chhpes y la diosa Isis, hasta el madrigal dr Cetina «Ojos claojos, que tiene adherid.o

ros

!

Serenos».

i

Per les publicacions del Laboratori, en especial, per Analecta
Terapéutica (1932-1966), podem seguir alguns dels esdeveniments
importants que determinaven el creixement del Museu. Joaquim Cusl
informava, des de les seves págines, de les noves adquisicions i de les
donacions que venien a enriquir el Museu i la biblioreca, i ja deixava
entreveure la riquesa i, sobretot, la diversitat que aplegava.

El Museu Cusí en una de les

seves

primeres ubicacions.
The Cusi Mtreum in one of its

frts

locations.
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La mo¡t de Joaquim Cusl el 20 de maig de l'any 1968, marca un

punt i apart en Ia continuitat

i

el creixement del Museu. Els

seus

hereus, i en especial la seva fillaJosefina, continuen Ia rasca i Ia il.lusió
museística amb el criteri de preservar els fons, millorar-los en la mesura del possible i, més que res, conservarJos i sistematitzar-los com
mereixien. A principis dels anys setanta es fa cárrec del Museu el senyor Ezequiel Pagés i Casacuberta, el qual, durant els anys que segueixen, portá a terme, amb els pocs mitjans de qué disposava, una
labor incansable de sistemarització de les col.leccions, classificació i, si
feia falta, restauració, amb una dedicació personal i amb un rigor que
sempre anaya avalat per l'estima que tenia pel Museu i per l'obra del
seu fundador. Més tard passa a col'laborar amb ell la senyora Emllia
Marft i Farreras, exsecretária de Joaquim Cusí i també enrusiasra de
la seva obra.
El 1972 es complien setanta anys de la creació del Laboratori i
se'n deixá constáncia en una placa al vesdbul de l'edifici principal. El

§

Entrada antiga al Museu.

Old entrance to the Museum.
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1977, als setanta-cinc anys, va fer-se una restauració de la farmácia de
Santa María la Real de Nájera a cárrec de Josep M. Xa¡rié. Després,
l'any 1984, es féu una nova ampliació. Es completá la instal'lació, i les
col.leccions de ce¡iLmica i vidre se situa¡en en tres vitrines grans abans
de l'entrada de la farm)cia, on també es col'locá el quadre L'arbre de

la dermatologia, de Jean-Louis Alibert (1768-1837), fundador de

Ia

dermatologia a Franga, i un homenatge als tres fundadors: Joaquim,
Carles i Rafael Cusí Furtunet.
liany 2000 el Museu va tenir una nova transformació amb la
construcció de l'auditori dedicat a tasques de formació. S'hi instal'laren catorzevitrines que contenien una selecció de les col.leccions
de vidre, cerámica, activitats sanitaries i histbria del mateix Laboratori
i Museu. Aquesta exposició es completl amb dues vitrines amb una
selecció de morters a la nova entrada de la biblioteca i farmácia, que
substituí l'entrada anteriot que va quedar com a sortida d'emergéncia. La Farm)cia de Santa María Ia Real de Nájera s'ha conservat amb
la totalitat dels materials que tenia en el seu origen i l'exposició s'ha
completat amb una vitrina plana on s'exhibeixen els llibres que a Nájera tenia Ia farmlcia, amb algunes farmacopees de l'época en qué s'hi
mantenia activitat.
EIs materials aplegats a la vitrina són els següents:
Explicaciones de
preparaciones

k Naturaleza. Principios, uirtudes, usos y dosis dc las
I com?osiciones de la Farmacopea Española, 1807.

Pharmacopoea Matritensis, segona edició,

Madrid, 1872.

Botnn, Joanne Baptista: Codex Medicamentorum. Pharmacopee Parisiensis, cinqrena edició, París, 1878.

L¡u¡nv, Nicolas:

Pharmacopee Uniuerselle, París, 1737 .
QurncereNo, Joseph: P h arrrta c op o e a D ogmatic o rum Res tituta,
1607.

P ar

ís,

La inauguració d'aquestes noves instal.lacions va tenir lloc el dia
27 de maigde l'any 2000 amb la presidéncia del Conseller de Cultura
de Ia Generalitat de Catalunya, Honorable Senyor Jordi Vilajoana.
Aquesta última distribució del Museu en vitrines d'exposició és la que
es recull en aquest volum commemoratiu dels 100 anys d'activitat farmacéutica des de la Moderna Farmácia Cusí de Figueres.

La compra directa de diferents peces a antiquaris que anaven
enriquint les col.leccions ha estat al llarg del temps la via més utilitzada qurc ha donat volum al Museu. En aquesta tasca ha estat importanr la contribució dels diferents agents que el laboratori ha tingut al
llarg de la seva histbria en diferents llocs del país i de l'estranger.
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Coneixedors de Ia vocació museística del Laboratori i de la importáncia de les seves col.leccions, han estat els portaveus que han donat a
conéixer diferents possibilitats de compra i han facilitat en mohs casos
les donacions de fa¡macéutics i de metges, especialment oftalmólegs,
al fons museístic. EI capítol de donacions -n hi ha unes dues-cenres
cinquanta de registrades i provenen de quasi dues-cenres persones
diferents- és, moltes vegades, la resposta d'admiració de visiranrs o coneixedors del Museu que amb la seva aportació volen sumar-se a participar de la inquietud museística. Támbé en aquest aspecre han predominat les coneixences personals de Joaquim Cusí i les relacions del
Laboratori amb estaments sanitaris i llocs on ha dut a terme la seva
labor divulgativa i en molts casos de mecenatge. Grácies als ¡esums de
Ia revista Analecta Terapéutica podem recollir mols detalls i noms d'aquestes aportacions al Museu i també a la biblioteca.
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El fons museístic

er acostar-nos al fons museístic que conté l'aplec que

en el seu dia iniciá Joaquim Cusí es podrien seguir
diferents camins. Si fem cas de Ia idea inicial del seu
fundador, hauríem de decantar-nos per una classificació senzilla en dues parts. Quan les seves col'leccions
es van instal.lar al Masnou, ell les denominava així:
biblioteca d'autors antics i moderns que renen relació amb el cultiu
de les ciéncies médiques i el Museu de Farmácia, que tingué per base
la compra de la Farmácia del Monesrir de Santa María la Real de
Nájera. Peró aviat s'afanya a aclarir-nos que a partir d'aquesta notabilíssima adquisició el Museu s'ha anat enriquint, ens diu, amb diferents peces, objectes, pots, morters i valuosos gravats que constitueixen a I'hora actral (1932) un aplec molt original i prou copiós
de documents d'un cert abast per a l'estudi de la histbria de la farmácia.

Anys més tard, quan edita el llibre commemoratiu dels cinquanta
ja hi posa per tltol Museo Re*ospectiuo de Farmacia 1 Medicina
de los Laboratorios d¿l Norte de España S.l. A l'índex, després d'unes
notes sobre la oeació del laboratori i Ia seva histbria, hi inclou cinc
apartats: 1. La Farmácia del Monestir de Nájera, 2. Morters, 3. Cerámica,4. Material de laboratori i 5. Altres seccions. Respecte a aquestes visions i sistemes de classificació, quan avui ens acostem als fons i
a la seva gran diversitat, proposem un sisrema que ens doni a conéixer tota la seva riquesa i, alhora, ajudi a posar les bases d'un futur catáleg i sistematització definitiva de tot el seu contingut.
anys,
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En tot l'aplec d'aquest conjunt cal considerar dife¡ents ámbits
que apareixen amb personalitat própia, si bé amb diferent grau d'importáncia.

SECCIÓ FARMACTA DE SANTA MARIA LA REAL DE NAJERA
Des de Ia seva incorporació a les col.leccions, fins i tot abans que
aquestes es poguessin considerar com a tals, l'esmentada farm)cia

barroca de la segona meitat del segle XVIII y^ agafü un relleu independent, a més de destacar-se com un conjunt insólit, diflcilment
repetible i que li donava una personalitat singular i independent.
Ijexisténcia d'aquest conjunt va condicionar els aplecs posteriors del
mareix Museu.

l"a Farmácia de Santa María la Real de

Nájera (vista general).
The Fharmacl of Santa María ld Re¿l de
Nájera (general úew).

Per diferents antecedents i notes de Joaquim Cusí, sembla que feia
temps que aspirava a comprar una farmácia antiga. Va tenir contactes
amb la farmácia militar de Ceuta, peró la compra no va ser possible per
tractar-se de béns de I'Estat, sempre difícils d'adquirir. Avui aquests
pots i urcéoles, realment preciosos, es troben en el Museu de la Farmácia Milita¡ de Madrid. Támbé, segons sembla, hi va haver gestions
infructuoses per comprar la farmácia del Real Sitio de El Escorial, que
en aquell moment, l'any 1923, estava en venda. Era un conjunr de pots
del segle XWI, ho sabem per una nota de Joaquim Cusí, en el qual hi
havia vint-i-dos pots grans, quaranta-set pots mitjancers, sis sense inscripció i dinou de petits. Total, noranta-quatre pots amb l'escut de l'abadia i, a més, deu caixes grans de
18 per 33 centlmeües, pintades, i
vint caixes sense pintura. Aquests
antecedents ens il.lustren de la
import)ncia que Joaquim Cusí

donava

a un conjunt singula¡

com fou la Farmácia de Santa
Maríala Real de Nájera, per donar singularitat al Museu i vertebrar-ne el contingut.
Lescriptura notarial de compra, protocolaritzada a Nájera a
la notaria de Mariano Gimeno,

porta Ia data de 20 de novembre
de 1921, i la signa Vicente Mínguez, marit de Benita Gil, neboda-néta de Benito Gil, el monjo
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que la va salvar traient-la del monestir quan els monjos foren expuli aquest restá abandonat I'any 1835. El trasllat de les diferents
parts de l'apotecaria es féu per ferrocarril en tres vagons, i no tot fou
aprofitable. Sota la direcció de Joaquim Cusí, la Farmácia es va reconst¡uir seguramenr amb canvis en la posició i fins en l'estructura de
Ies portes amb pintures variades de paratges i animals, refent els calaixos per a les plantes, ja que, malgrat ser els originals i conservar Ia decoració i nomenclatura, fa l'efecte que va caldre refer l'estructura de
fusta que els distribueix i sosté.
Amb diferents modificacions i restauracions, la Farm)cia és avui
un conjunt que impressiona el visitant, que la recorda com a referéncia primera en esmentar els altres aspectes museístics de totes les
col'leccions que admira.
sats

SECCIÓ BIBLIOTECA D'AUTORS ANTICS I MODERNS
Així s'anomenava en un principi i ja en

els seus

inicis fou una eina
i de la medi-

de gran interés per al conreu de la história de la farmácia

cina, una de les passions del seu propietari;

i

j

fusió

g

científica.

1520

amb

obres actuals o clássiques e¡a també una bona ajuda als
estudis de recerca del mateix Laborarori i a la seva di-

Avui hi ha fiuats més de nou-mil volums.

Georgii Vallae, De ndtuta ocu/ontm

Des-

taquen d'una manera especial els llibres anrics anteriors al segle )O(, amb meravellosos exemplars de bo-

F
f

,

i,

tánica, anatomia, cirurgia i dels inicis de la clínica
ii
(vegeu l'estudi al final d'aquest volum). Pel que fa al
i:.
contingut, cal destacar els llibres de tema farmacéutic,
,"
tant els clássics com les antigues farmacopees, ja siguin
oficials o receptaris, molt abundants fins al segle )C(.
En aquest camp hi ha actualment un esforg de millora
i actualítzació, i tots aquests llibres són avui una refe- r::
réncia )mplia pel que fa a la formulació de preparars ,,
medicinals de tots els temps. Altres llibres fumacéutics
i:t
són els que tracten de desenvolupamenr per via de
manipulacions galéniques, la botánica, la farmacologia
i els de temes histórics, rant en l'aspecte artísric com
els que ens faciliten el coneixement de l'exercici professional. Els llibres de medicina i cirurgia de carácter
general ocupen una part molt important de la biblioteca, peró a l'hora de les especialitzacions cal esmentar

t,
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els dedicats a l'oftalmologiai ala. dermatologia, els dos camps a qué
Cusí dedicava amb preferéncia els seus preparats. La primera, I'oftalmologia, té avui un significat especial, ja que encara és la línia que
continua priorit)ria com a producció i atenció informativa als metges,
i aquest relleu s'ha de reflectir també en la biblioteca.
Com calia esperar, la prbpia producció del mateix Laboratori i del

Museu en les diferents circumstáncies s'ha reflectit a la llibreria. Les
publicacions de difusió científica de Cusí i darrerament totes les publi
cacions de la Reial Académia de Farmácia de Catalunya s'han sumat i
han augmentat I'interés global dels llibres que conté aquest aPlec.

SECCIÓ COL.LECCIONS
ATUBTIS

I

INSTRUMENTAL FARMACEUTIC

Lexercici professional farmacéutic, en totes les époques, des dels
antics especiers fins als actuals farmacéutics, Passant pels apotecaris i
els professionals que en la rebotiga de la farm)cia han confeccionat
tota classe de preparats, ha generat una varietat d'instrumental que ha
esdevingut característic de l'activitat professional i fins i tot és avui
distintiu inconfusible d'uns temps passats a vegades no gaire llunyans.
EI que en un temps era d'ús normal s'ha convertit en objecte museístic. Té lógica pensar que el Museu Cusl de Farmácia ha tingut des dels
seus orlgens una inclinació preferent per col.leccionar tot tipus d'aquests materials que han format part de diferents recopilacions.
Aquestes col.leccions, amb diferent grau d'importáncia, podem avalua¡-les com els principals elements que han vertebrat l'activitat museística. Deixant a part la Farmácia de Nájera ja esmentada, que també
podríem assimilar, almenys per alguns dels seus components, en
aquest entorn, amb un aplec global que sobrepassa les mil cinc-centes
peces, podem incloure els apartats següents:

Col.lecció de cerámica.
La cerámica farmacéutica, amb la seva varietat de dissenys de pots
i amb diferents deco¡acions que caracteritzen els princi-

d'apotecari

Por de cer¡mi.¡ d E.conr¿lbou.
Catalunya. Segle XVII.
Ceramic pot of Escornd/bou.

Catalonid

1

7th centurl.

pals centres productors del país, és present en el Museu amb 409 pe'
ces de diferents orígens i procedénciet. É. ,r.r" col.lecció molt variada
que no s'exposa en la seva totalitat, ja que a les vitrines d'exposició
actual han predominat els criteris didáctics i representatius dels diferents tipus de peces per damunt d'una exhibició més completa i diflcil de sistematitza¡. Amb aquest criteri és possible seguir el que ha
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estat la producció a Catalunya des del segle X\{I fins als nostres dies i
estudiar també els centres de producció a Aragó, a Tálavera i Puente
del Arzobispo, a Valéncia, a Andalusia, i podem també veure diferents

models de producció internacional.
&

Col.lecció de morters.
Sens dubte, una de les més interessanrs del Museu. El conjunt
aplegat s'acosta als dos-cents exemplars, amb una gran varietat de
mides i materials, com ara fusta, vidre, cerámica, pedra, marbre, ferro,
bronze i llautó. Les mides ens permeten de fer una primera divisió en
morters grans -emprats a les farmácies per manipular grans quanrirats

de materials i caraoerlstics de les farm)cies dels grans hospitals- i
morters petits o que podem anomenar manuals, generalment de
bronze, amb carácters dpics de la tipologia mediterr)nia, amb boca

Morter de bronze.
Bronze mortdr.

ampla i poca altura, en contraposició amb el morrer germánic o árab,

que té una altura superior al dümerre de la boca. Aquests morrers
petits, els més abundats a la col.lecció -més de cent cinquanta unitats-, són especialment rics en tipus de decoració, i grácies al seu
número ens permeten d'agruparJos en una classificació que difícilment podem trasllada¡ a altres col.leccions. A més, els motius ornamentals ens serveixen sovint per datar-los, ja que fan unes figures i
esquemes decoratius típics de diferents períodes arrísrics.

ColJecció de üdre.
Cinc-centes set unirars, característiques de l'ús antic enrre els professionals farmacéutics, ens rransporten al món dels alquimistes i dels
orlgens de les ciéncies químiques i naturals: alambins, sublimadors,
cucúrbites, refrigerants i altres recipients i estris varis, la majoria de
vidre verd, sense oblidar alguns representants de vidre blanc i fins de
vidre morat i els aparells de laboratori més moderns. En tot el conjunt
cal destaca¡ dos blocs diferents:

1. Les peces que s'han anat adquirint pacientment a anriquaris i
formen un conjunt variar i moh dive¡s.
2. Unes cent cinquanta peces procedents d'una farmácia de Peratallada que ingressaren al Museu per compra direct al' any 1947 . Són
peces fabricades a Catalunya en els segles XVIII i XIX i que donen a
la col.lecció una personalitat própia.
Col.lecció varis.

Completen el tema farmacéutic alues utillatges: pindolers, motlles per a formes farmacéutiques més modernes, com supositoris,
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Placa de marbre amb alegories de la
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Pharm¿ci¡ti sing in marble uith
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bvuls, dpsules, catxets, polidors de dragees, sense oblidar els instruments que els eren útils per dur a terme les funcions essencials de l'apotecari, com l'observació o identificació dels materials (microscopi i
d'altres) la dosificació o pesada (balances), la mescla o barreja (morter), la separació o discerniment (destil.lador). Cal assenyalar també la
gran varietat de recipients per guardar els materials, com caixes, pots
i flascons de diferents materials i mides. Podem incloure en aquest
apartat les primeres matéries imprescindibles per al seu treball i per a
les seves formulacions. Per acaba¡ una pega singular, una placa de
marbre, bastant desgastada pel pas del temps. Podem apreciar-hi dos
escuts de Barcelona de format oval i diferents representacions al.legbriques de la farm)cia. A Ia part inferio¡ prop d'un escut i unes balances, hi trobem les efígies de Sant Cosme i Sant Damiá, patrons secula¡s de metges i farmacéutics, i omplint els espais buits s'hi veuen
prestatgeries amb atuells farmacéutics.

INstnuueNret uEoIc
Juntament amb el tema farmacéutic, el Museu s'ha anat enriquint
amb instrumental d'ús médic. El conracte dels responsables del Laboratori amb professionals de Ia medicina va ser decisiu a l'hora d'incorporar aquest tipus d'instrumental. Moltes vegades va arribar com
a donacions de metges admiradors de la labor de recopilació que es
duia a terme i són avui un testimoni que completa d'una manera irrepetible la informació de la seva firxa. Els diferents aparells són testimonis d'una técnica o d'un mitfá de diferents sistemes en I'a¡t de
curar. Destaquen, pel seu nombre i diversitat, els estetoscopis per a
auscultació

i

els diferents estris d'ús en cirurgia.
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oFTATMoLoGIC

Amb personalitat prbpia i amb una franca tendéncia

a augmenrar,

destaca el material d'ús en oftalmologia, de gran interés en un labora-

tori on

els productes destinats a aquesra especialitat médica han estat
la seva principal preocupació i on des d'un primer remps es van aconseguir els primers éxits terapéutics. Destaquen la col.lecció d'ulleres, els

mitjans de diagnóstic per receptar-les de forma adient, els estris de
cirurgia a vegades ideats pels oftalmólegs amb Ia col.laboració del mateix labo¡atori, diferents tipus de lents i ulleres i oftalmoscopis de diferents models. En aquest aparrar podem incloure-hi una galeria de fotografies d'oculistes de fama mundial, molts d'ells ja morts.

CoL.rpccroNs

DE TEMATTCA sANrrARtA

La dedicació d.el Museu a aplegar materials relacionars amb els
estaments médics i farmacéutics va porrar a la recerca d'algunes activitats que d'alguna manera podien ser comunes entre les dues professions, i fins i tot a endinsar-se en una temática general que podem
qualificar de sanitária. Per aquest moriu, sofiint del marc més característic de les dues professions que han preocupat el Museu amb una
certa preferéncia, hem d'incloure aquí altres aspecres més generals de

l')mbit

de les ciéncies de la salut.

Filatélia.
Col.lecció de segells relacionats amb la
sanitat, entre els quals podem trobar un quadern donació del doctor Jarne i els ),Ibums
que han estat una preocupació de rece¡ca
d'aquesta tem)tica molt original, sovint Ia
seva emissió és conseqüéncia d'alguna manifestació sanitária de primer ordre.

Medallística.
Són en general medalles commemoratives de diferents congressos o esdeveniments

varis, peró que encaixen en la resta de documentació que el Museu posseeix o en espais
en qué ha participat el mateix laboratori en

l'exercici de la seva difusió enrre els sanitaris.
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ExJibris.
Col.lecció de més de quatre mil unitats amb remes de ripus general, peró que excel.leix pels temes relacionats amb el món sanirari, circumst)ncia que augmenta en gran manera el seu interés (vegeu l'es-

tudi especial dedicat a aquesta col.lecció

a

la segona part del llibre).

Gravats.

Agrupats en el Museu i distribuits per diverses dependéncies del
Laboratori, en especial en despatxos de direcció, els gravats han estat
un element preuat d'exhibició i un índex de la qualitat que en la seva

: i::i I l:r1.rl:
I

compra

i selecció

tenien els responsables del Laboratori; en triar el

tema, sempre prevalia la seva relació amb les ciéncies de la salut.
Ex-Libris de Sepp Frank per a Dr. Med
Ex-Libris

oJ'Sepp Frnnk

for Dr Med.

An¿tomia muscu/¿r i columna wtebt¿/.
Crisóstotno Martínez uel Hispano»,
segle

X\{II.

«Musculdr druttlml and spinal co/umnr.
Cri¡ó:turyo Mat ti¡tez -thc Hi,pani, ..

lBth

century.

Destaquen La curació miraculosa dr sant Nil, gravar de P. A. Pazi
segons pintura de I'artista italiá Domenico Zampieri, nll Domeni
cino". Sant Camil d¿ Lelis patró dek infermers o Sant Felip Neri. Lito-

grafies sobre temes médics i quirúrgics, retrats de merges célebres,
com Jerónimo Gómez de la Huerta, metge de Felip IV, Andrés Laguna, metge de l'emperado¡ Carles V Gravats sobre temes médics
varis, alguns amb aire satíric o caricaturesc, com els metges de la
Facultat de Medicina de Barcelona o del Sindicat de Metges de Catalunya, sense que ens oblidem d'una interessant série de caps d'homes i el seu equivalent parell en caps d'animals.
Dignes d'exhibició trobem: el retrat del músic cec
Francisco Salinas en un gravat de Rafael Esteve, la farmácia de l'Estrella Daurada de Nurembeg en dibuix de
P Decker i gravat per E. Bólman, gravars dels mesrres
francesos del segle X\4III, com G. Audran i S. Thomasin, i altres temes, com L'alquimista, deJ.F. Bas, una
lirmina amb diversos símbols médics i farmacéutics de
Klauber, tn Edifici sinbptic histbric de la medicina, d'Antoni Serra, i, per l'últim, cal esmentarr4nato?txíd muscular 1 columna uertebral, de Crisóstomo Martínez, «el

Hispano, (del

segle

XVIII), que figurá en

I'exposició

commemorativa dels 600 anys de l'Hospiral de la Santa
Creu i de Sa¡t Pau.
En total, un conjunt de 550 peces, tores elles valuoses, que donen una personalitat singular a aquesr
aspecte museístic.

Pintura.
Diferents obres pictóriques enriqueixen les dependéncies i despatxos del personal directiu del Laboratori.
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Podem destacar les següents: una taula de sant Cosme i sant Damiá
datada del segle XVI, una pintura de santa Llúcia camí del martiri d'un
autor anónim del segle XWII, el retrat de don Juan Luis Rodríguez
Romano, metge del Puerto de Santa María, pintat per José Avarez el
1819, un quadre del pati de l'Hospital de Ia Santa Creu de Ba¡celona
(1876) de Pacreu i, pel seu interés professional, esmentem L'arbre de la
dermatologia, de Jean-Louis Alibert, fundador de la dermatologia a

Nfaquiilarge persa per als ulls.
Persian

ey

mttke-up.

Franga.

Etnologia.
La relació, moltes vegades amb signe altruista, del Laboratori amb
missioners a l'isia i a l'Africa relacionats amb práctiques medicinals
indlgenes va portar com a contrapartida l'aportació de diferenrs peces
que podem qualificar de carácter etnológic, si bé moltes vegades estan
relacionades amb les práctiques médiques i les creences religioses. Entre aquestes, estatuetes de Costa Rica anomenades sukies, tractats de
medicina xinesa amb acupuntura i tot, figuretes xineses representant
els déus de Ia medicina, farmacioles de viatge, exvots, erc. Relacionats
amb el món de I'oftalmologia podem destacar utensilis que, en cultures com les del Sudan i el Marroc, s'han emprat per a l'embelliment
dels ulls.

Mobiliari.
Distribuit ent¡e la planta noble de I'edifici de recepció i el mateix Museu podem incloure caixes artístiques, taules, sillons i cadires i el faristol que va venir
amb el conjunt de Nájera i que s'exhibeix amb un dels
leccionaris del monestir. Completarien aquesr aparrar
peces que avui no s'exhibeixen, com un altar neocl)ssic
amb la imatge de sant Benet que es troba a Ia ¡eserva.

PnoouccloNs DEL MUsEU

El Museu, amb cent anys d'activitar, ha generar
tota una cultura museística que ha revertit en el mateix
Museu. Primer de tot són les publicacions prbpies de
difusió cultural médica amb un estil particular molt
diferent del que en l'época empraven els altres laboratoris. Totes aquestes publicacions, a més de cobrir l'espai
lógic de comunicació amb l'estament médic, i especialment amb els oftalmólegs, parlant de les característi-
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ques dels seus productes, s'endinsen en temes medicohistórics i artístics que porten a donar una informació d'a1t valor humanístic, a treure
de l'oblit alguns textos cabdals de 1a História de la Medicina i ajuden
a la difusió de gravats antics d'una bellesa poc corrent i alguns d'una
precisió científica encomiable. Sense ser exhaustius, entre aquestes pu-

blicacions podem destacar:
Códice del ojo. Leonardo de Vinci su uida 1t su obra.
El ciego en la literaturd nnrrdtiua.
Farmacopeas: reproducción de portadas lintigilas. 1o y 2o parre.

Humor médico.
Máximas ltmericanlls

re lacionadas

Selección

de

d.e

con /a farmacia.
farmacias dntigu/rs.
Louis: La Mltopie héréditarie des Me¿licis.

grabados

Ara¡nrs, Dr.

Attl,t¡n IeN,{u Ar-Maustrt: Las operaciones de catdrutta,
Anc¡ r" Luqul, ]osé de: Máximas de moral médica, ap\ec, 1847.

Anx¡r, Frank:

Código internacional de deontología farmacéutica.
Sergio Compendio de los boticarios del

C,qs.{LI-ERo y VILLALDEA,

Capo¡r,llt, Miguel:

U¡ensilis de naquillatge sudanés

s.

W.

Ciegos célebres.

-Iconografla de Santa Lucia.
-La ceguera 1 e/ arte.

per als ulls.
Sudines( eye mdlze-up took.

:

C¡.s¡.1, Dr. Gaspar: Mal de ld rosa: su historia..., segle XVIII.
C.c.srlrlo DE LucAS, Dr. Antonio: Folklore ofialmológico: r€clpilacióru
de refanes.

C¡srnlo

Que.nrlrr-mns, Rodolfo del: Ld ojialmología en tiempo de los

romdnos.

CInrol

Juan-Eduardo: El ojo en la mitología, su simbolismo.

Dol-cEr Bux¡R¡s, Dr. Luis: La astrologia y el mal de ojo.
Fuloo, Pale, i Dr. Martín MtRrÍx¡z: Controuersias clásicds

sobre me-

dicina.
Hrrur,t,qxs, Dr. René: Les causes de l'épideruie de trachone en Belgique au

XIXime siicle.

HoceN, Dr. Michael J.:

Tbxoplasmosis ocular:

XIII

ConferenciaJackson.

IslooRus Htsp¡.Llxsrs: Ethimologiarum Liber III; De Medicina.
MEN,q.cuo P¡tnox, Manuel, i Juan S,tNros FERNÁNDEZ: A la memoritt del oculista espaílol Dr. Fermín Muiíoz [Jnd.
P¡.NsIrR, P.: Breue cons?ecto de la oJtalmología árabe.
Ro¡zucurz Cooot-\, M.: El ex libris 1, su Ltso plr los médicos y farmacéuticos.

S.cor, Dr. Luffi M.: Ibn al- Haitham (Alhazen). Año 1026 D.J.
S,cI-pRN, Benvengut de: Las curas de las enfermetats dek uelhs.
SIivróN, Dr. J. M.: Jacobo Dauiel, oculista del re1 Luis W.
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ii.

OusrnNooRr, A. G.

V

Docror: Hisroria de la ofalmologta

(compendio hasra 1 838).

VtI-eNola, Arnandi de Libellus Regiminis de Confortatione
Visus.

Publicacions, totes elles, que ens parlen per l'abast de la
temática i són lndex de l'estil informatiu que practicara.l
Laboratori i amb el qual es yagranyar un presrigi singular.
Resten, peró, altres realitzacions puntuals a destacar: l'álbum d'homenatge ala quina, I'escorga febrífuga que ha produit tants beneficis a Ia humanitat. Hi figuren totes les aportacions que en el decurs dels temps han contribuit a erigir un
veritable monument a aquesta escorsa meravellosa. Viatgers,
geógrafs, botánics, químics, farmacognostes, cultivadors i comerciants de moltes nacionalitats van contribuir amb el seu
esforg a erigir el gran monument a aquesra droga. EIs estudis
d'aquest producte van seryir de pauta de recerca per conéixer
altres substáncies de materials del regne vegetal, i el métode
d'extracció dels seus alcaloides ha esdevingut clássic en Ia seva
seva

aplicació.
La producció de formes farmacéutiques aplicades a l'oftalmologia, en especial els col.liris, van portar l'encarregat del
Museu, senyor Ezequiel Pagés, a recopilar diferents models
d'aquest tipus d'envás, que van des dels primitius porronets de
vidre multidosi fins als sisremes acruals monodosi estérils i de
material plástic. Avui aquest conjunt
és dels més originals que pot oferir el

Museu i s'exhibeix en una de les vitrines de

l'auditori.

AJtres aplecs completen la most¡a

de l'afany col.leccionisra de Joaquim
Cusí. En són una mosrra les dades
biográfiques i a vegades també les fotografies de persones que hagin arribat a cent anys. Es van reunir més de
cent casos a tota Espanya i a d'altres
paisos, la majoria dones; és curiós
constatar que durant la seva vida van
haver d'afrontar treballs durs i mokes
privacions. El llibre commemorariu
dels cinquanta anys fa una crida per
mantenir i augmentar aquesra relació.
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El Museu, ocasionalment, pel gran nombre de peces que aPlega
d'un determinat tipus ha pogut generff un estil de classificació propi.
Aquest és el cas dels moners petits de bronze, on la seva decoració
amb diferents formes ha estat una gran ajuda per agrupar-los
La instal.lació del Museu ha generat també un art especial: les
fotografies de la farmácia de Nájera i les d'algunes peces que integren
les col.leccions han esdevingut objectes ardsdcs que s'exhibeixen en
diferents indrets del mateix laboratori o en museus o exposicions, com
en la seu de la Reial Académia de Farm)cia de Catalunya, en el Museu
Municipal de Nájera o en l'exposició «La fuoja Tierra abierta,, que es
va celebrar l'any 2001 a Calahorra.

VÁnre

Un conjunt variat, diflcil d'incloure en gruPs més homogenis,
Opuscle publicat per Laboratorios
del Norte de España.

Opu,eulr published b¡ - Ltboraro,io'
del Norte de España".

ens permet de constituir una mena de calaix de sastre de les col'leccions museístiques. Aqul podem incloure tltols universitaris de llicenciat i doctor, fbssils, exvots, restes humanes, un panet de raciona-

i molts
altres objectes, sempre índex de l'agudesa d'ávid col'leccionista que

ment del període posterior a la guerra civil (1936-1939),
va tenir Joaquim Cusí.

SECCIÓ LABORAIORI
Envasos per a col.liri.
E1,e

drops bottles.

Amb cent anys d'existéncia, el laboratori de preparació d'especialitats farmacéutiques ha esdevingut una de les fonts principals per al
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creixement del mateix Museu. No podia ser d'altra manera en una organització que optava per la tasca museística des dels seus orígens. En
reorganitzar l'exposició permanenr l'any 2000, aquesta rea.litat es va
concretar en dues vitrines, síntesi dei que ha represenrat l'empresa farmacéutica en aquests cenr anys. Són avui de gran interés les especialitats oftalmológiques i dermatológiques fabricades a Figueres, entre el
1902 i el 1925, a principis del segle )O(, que amb el temps esdevindria
el segle de l'especialitat industrial farmacéutica. Támbé és história
museística el creixement del mateix Laboratori adaptant-se a les necessitats de cada momenr, els seus dissenys i la seva fropaganda, i sobre
tot les seves publicacions amb objectius de difusió, peró també de
promoció cultural médica en els apartars d'oftalmologia i de dermatologia, que consdruien el lloc d'acció preferent pels seus preparats de
primera línia. Sense oblidar aspecres concrers i festius com l'humor
médic. Com a símbol de vaixeil almirall de la
singladura del Museu i del mateix Laboratori,
podem posar-hi la reproducció en miniatura
del vaixell que figura en l'ex-libris i en la contraportada de les publicacions. Enriqueixen
aquest apartat els albums de signatures de visitants del Museu i les fotografies tant de les instal.lacions com del mateix Museu, a vegades
il.lustradores de la história de les peces.

Publicació de L¿borutorios del Norte de España.
Publication Jrom nL¿boratorios del Norte de Espaíia,.

5r

El vaixell, una ensenya per a Cusí.

Sailing boat, a xandardfor

Cusí.
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El Monestir de San ta María
la Real de Nájera
Dr. Ernest Zaragoza i Pascua/

I Monesti¡ de Santa Marlala Real de Nájera és situat
dins la ciutat riojana del mateix nom, al costat d'una
penya, prop del riu Najerilla, afluent de l'Ebre, que
passa no gaire lluny.
Aquest monestir és successor del que hi havia sobre Ia
mateixa penya, dit de Santa María de Arriba, regit
l'any 947 per l'abat Benet, Ia comunitar del qual seguia la regla de
Sant Isidor i la litúrgia mossiLrab. IJabat, com els seus successors, era
alhora bisbe de Nájera. I fins el 1045, després de molts plets, no fou
traslladada la seu del bisbat a Logronyo.
La fundació del monestir de baix, l'actual de Santa María de
Nájera, segons la tradició, fou obra del rei García III de Navarra,
arran d'haver trobat en una cova, el 1044, mentre anava de cacera,
una imatge de Santa Maria. En honor d'aquesta imatge fund), en
aquell mateix lloc, el Monestir, el 12 de desembre de 1052, si bé les
obres les acab) el seu fill i successor Sang V el Noble. Alfons VI demaná a Sant Hug, abat de Clun¡ alguns dels seus monjos benedictins per poblar el Monestir, ja amb la nova comunitat. El seu primer
temple, d'estil romanicomossárab, fou consagrat el 29 de juny de
l'any 1056. Aixl doncs, en endavant els monjos visqueren segons les
obse¡vances monástiques de CIun¡ l'abat del qual hi posava el prior.
El mateix rei doná al Monestir més de cinquanta viles, llocs i esglésies, i arribá a tenir fins a vuitanta-cinc monestirs. Els més importants foren els de San Jorge de Azuelo, Santa Coloma, San Martín de
Albelda, San Andrés de Cirueña, Santa María de Vaipuesta, antiga
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catedrai, i Santa María del Puerto, de Santoña. A més, fou enriquit
amb drets, privilegis i jurisdicció eclesi)stica sobre la ciutat de Nájera
i amb moltes joies i relíquies i s'hi fund) I'orde militar de Santa María, dfta també de la Terraza, i fou panteó de nobles i reis. El rei
Alfons \4I hi celebrá aquelles famoses corts de Castella (1137-1138)
que establiren la importantíssima recopilació de les ordenacions del

dret de Castella.
El 1483, el Monestir tractá d'independitzar-se de Clun¡ i així
l'ary 1486 els monjos elegiren abat Pablo Martlnez de Uruñuela, que
fou confirmat per Innocenci VIII, perb no pogué ser-ho efectivament
fins el 1492, quan amb l'ajut dels Reis Católics guanya el plet contra

Vista de la ciutat de Nájera.
Oueruieu of Najera

l'abat de Ciun¡ que reclamava el seu dret de nomenar prior. El 1496
fou visitat per Alonso de Albornoz i f¡a Pedro de Nájera, més o menys
el 1497 per fra García de Cisneros i el bisbe de Catánia, Juan de Aza,
a fi d'introduir-hi la reforma benedictina observant de San Benito de
Valladolid, cosa que es pogué fer després que I'abat Pablo renunciés a
l'abadia a canvi d'una pensió anual vitalícia. El 1497, per encárrec dels
Reis Catblics, foren enviats alguns monjos benedictins observants a
Nájera i a poc a poc introduiren els costums i les cerimónies val'liso-
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letanes fins a la seva incorporació definitiva a la Congregació de San
Benito de Valladolid el 151.3, a la qual va pertányer fins a l'exclaustració general del 1835.

El Monestir fou un dels més importants de Ia Congregació, tant
pels seus monjos, influéncia i radiació com per les seves rendes. Tot i
haver minvat en el decurs dels segles, segons els comptes de la visita
del 1542 encara tenia anualment una mitjana de 703.498 maravedís,
lli,és 2.565 faneques de blat i 800 cántirs de vi, que es distribuien entre
el manteniment de la comunitat, els malalts, els estudis dels monjos,
la litúrgia i el culte, la conservació i millo¡a dels edificis, la defensa del
patrimoni i dels drets, i els pobres i pelegrins, que mai no faltaven.
Després de la unió amb CIun¡ els seus superiors foren priors elegits per l'abat d'aquell monestir fins el 1486, llevat d'alguns comendataris, l'últim dels quals fou Roderic de Borja, que renunci) el 1490.
Amb la inuoducció de l'observanga val.lisoletana, els seus prelats, igualment que eis de la resta de la congregació, foren abats triennals -sovint
reelegits diverses vegades-, des del 1506 fins al 1566, abats nomenats
cada sexenni fins el 1582 i altra vegada triennals fins I'any 1613, data

en qué van esdevenir quadriennals fins el 1835, llevat de les

ex-

claustracions del 1809 i de 1820-1823, que allargaren el seu abadicat
fins a la celebració del prbxim capítol general. A més dels seus abats
bisbes d'abans del 1076, el Monestir doná monjos il.lustres en santedat, ciéncia i cárrecs, com ara el prior cluniacenc Humberto, que després ho fou del monestir de Carrión de los Condes i Cambrer d'Espanya. A l'época val.lisoletana tingué com a abats els célebres fra Diego

El Monestir de Santa MarÍa la Real.
Monasterl of Santa María

57

k

Real.

El Museu

Cusi

de Farmácia

fra Juan de Liciniana, que foren professos i abats d'Oña; Juan de
Robles i And¡és de Quintanilla, que foren abats de diversos monestirs;
Bartolomé de Albea¡, Alonso de Corral, Gabriel de Ia Riba-Herrera,
José Gómez, abat de Nájera, i Miguel de Ruete, que foren abats generals de la congregació. Entre els professos del Monestir cal esmenta¡
Prudencio de Sandoval, cronista reial i bisbe de Tiry i de Pamplona;

i

Manuel Xménez, bisbe de Puerto Rico; José Pérez, arquebisbe de
Méxic, i ÍRigo Abad, bisbe de Ba¡bast¡e. I molts abats que ho foren
també d'altres monestirs, com ara Martín de Salcedo, de Dueñas; Pedro
de Vinuesa, de Eslonza; Francisco de Salcedo i Juan Gutiérrez del Río
de Obarenes i el primer també de Salamanca; José Gómez, Miguel de
Ruete i Pedro Uriz, abats d'lratxe; A¡drés Metaute, de San Esteban de
Ribas de Sil; Benito Gutiérrez, de Villanueva i Espinareda; Vicente
Garrido, abat de Tenorio, i Juan Ximénez, visitador apostólic dels basilians d'Aldalusia. Thmbé són dignes de ser anomenats els predicadors
José Fernández de Mediano, Alonso Díez de Neila, Esteban Fuente,
Antonio de Quevedo, Esteban Valcarce, José Anguiano, Lorenzo
Oteiza, Pedro Oñate, Benito Casín, Pedro Gala i d'altres, sense comptar els que foren visitadors, definidors generals, professors, procuradors,
mestres i predicadors generals, perqué no acabaríem.
A la ciutat de Nájera hi havia diferents hospitals: I'Hospital del
Emperador o de los Abades, perqué havia estat fundat per Alfons VII
el l2l3 i perqué Ia confraria que I'administrava era presidida per un
clergue amb el títol d'abat, que al segle X\{I tenia cinc llits i feia
almoines en dies determinats; l'Hospital de Refugio, fundat el 1648
pels confrares de Nuestra Señora de la Piedad y del Refugio de Pobres,
per a malalts, erigit en unes cases donades pel matrimoni Juan Benito
Gamarra i Catalina de Briones el 1655; I'Hospital de San Lázaro, de
patronat de l'Ajuntament de Nájera, que atenia infants orfes i dides
per a mares pobres i pelegrins i pobres malalts; i el del Monestir, de
l'existéncia del qual tenim testimoni el 1547, si bé tenien també un
palau fundat pel noble Diego López de Haro el Bueno, desé senyor de
Biscaia el 1204, que amb la seva capella de Sant Benet se¡via d'infer-

meria als monjos del Monestir, on potser s'allotj) el 1213 Sant
Francesc d'Assls, que hi passá quan pelegrini a Santiago de Compostel.la. De fet, peró, el Monestir i el seu hospital se servien dels met-

i de la farmácia de Ia població, fins que a finals del segle XVII
determinir tenir farmácia própia, i aixl sabem que el 8 d'abril de 1710
prengué l'hábit fra Benito Díaz de Arcaute, que administrá la farmácia en dues ocasions i morí el 24 de |uliol de 1750, i més tard el succeí fra Miguel Eguía, que la regentá fins a finals del segle XWII, i la
renovl, millorá i moblá ent¡e el 1781 i el 1785.La farm)cia és desges
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crita així: consistia en dues estdnces tancades separades ?er arcs de mig
punt i pilastres decorades amb filets d'or barrocs amb d.ecoraciti de fullatge
barroc. Els armaris tenien portes on es ueien pintades a l'olifgwres d'ani-

i

mals, feres ocells exbtics. Hi hauia 300 peces de cerhmica blanca amb
I'escut del monestir i uuitanta-tres recipients de uidre.

Melchor Gaspar de Jovellanos, que visitá el Monestir el 1795,
elogia la seva farmácia per esrar ben proveida de drogues, herbes i
plantes medicinals exbtiques.
El 16 de novembre de 1804 prengué l'hábir per a apotecari Benito
Domingo Gil, nascut a Santo Domingo de Silos (Burgos) I'any 1777.
Havia estat vuit mesos novici al monesrir de jerbnims de La Mejorada,
que deixá per malaltia. El 1806 deman) al nunci poder ser ordenat prevere, i regí la farmácia fins a la seva moft. Després, el 20 de marg de
1829, prengué l'hibit per a apotecari fra José María Fernández, de
Leiro de Levosende (Orense), perb, de fet, seguí com a ritular alafarmácia Benito Gil, que en morir la deixá als seu nebot seglar Lino Gil,
i aquest a Ia seva filla Benedicta, casada amb el farmacéutic Vicente
Mínguez, que el 1921 la vengué al senyor Joaquim Cusí Furtunet.
Aquest la instal.lá als seus laboratoris del Masnou (Barcelona).

.j

lli:1!!
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dels López de Haro, senyors de
i tenen els seus enterraments al
Monestir. Des del 1482 fins al 1600, la famllia dels Manrique de Lara
dominen la ciutat amb el tltol de ducs de Nájera i són també inhumats
al Monestir. EI temple actual, construit entre els arys 1422 i 1453, qte
substitul el primitiu del 1052, és de belles proporcions, de factura elegant i solemne i alho¡a senzilla, i consta de tres naus i creuer. EI retaule
segle

Biscaia, governaren i visqueren a Nájera

de finals del segle XVII, monumental d'estil barroc i daurat, amb les
imatges de la Mare de Déu, Sant Benet i Santa Escol)stica, és coronat
per un calvari. Al presbiteri hi ha els sepulcres dels ducs de Nájera, el
panteó dels infants de diverses generacions i de dues dinasties dife¡ents.
El sepulcre de Blanca de Navarra, medieval, amb escenes evangéliques i
pantocrátor, únic en aixó. La cova de Santa Ma¡ia i el panteó reial amb
restes de personatges del regne de Nájera-Pamplona dels segles

bé les sepultures són de poc abans del 1550. El cadirat del

X-XII,

si

cor maltrac-

tat per la descuranga, és d'estil gbtic florit; fou fet, entre el 1493 i el
1495, pels germans Andrés i Nicolás Amutio, de Nájera. La imatge de
la Real del segle XI fou restaurada eI 1948. I, entre el 1621 i el 1625, s' edificá la portalada del temple.
EI 1511 es construeix el refetor i, entre els anys 1517 i 1528, la
meravella del claustre anomenat d.e bs Caballerog perqué durant molts
segles recollí en les seves parets i sol les despulles de diverses famílies

Lescut de l'Abadia que figura en una
de les sepultures del claust¡e.
Emblem of the Abbel in a sepulture

ofthe

cloister.
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nobles. Combina els estils gbtic i plateresc, i fou fet amb l'ajut del rei,
que el visitá el 1520 i el 1523; s'hi pot veure la porta dita de Carles I,
d'estil gbtic flamíger. Al claustre hi ha la capella de Mencía López de

Haro, muller de Sanq II, les despulles de la qual són dins un sarcófag de
finals del segle XIII, i al costat hi ha les dels seus germans. També veiem
el sepulcre de Diego López de Haro el Bueno, desé senyor de Biscaia,
que dirigí la batalla de Las Naua¡ d.e Tblosa (1212), besavi del fundador
de Bilbao, i el de la seva segona esposa Toda Pérez de Azagra, amb baixos relleus de diverses figures que representen el seu enterrament, entre

Hi ha una porta plateresca
claustre alt, situat al damunt, fou
construit entre el 1578 i eI 1581, peró l'estil de les pilastres i dels arcs és
grecoromá. Del 1517 al. l52l resideix a casa del virrei de Navarra el
futur sant Ignasi de Loiola. El 1594 es fa l'escala reial, d'estil renaixentista. Entre el 1809 i el 1813, el Monestir pateix espoliacions i desperfectes fets pels soldats francesos i pels guerrillers de la zona, i també
aquestes les del monjos que tanquen el taüt.

d'accés al claustre del segle

XVI. El

tienni Constitucional (1820-1823). El 1835, el govern de
Mendizábal expulsa els monjos i confisca tots els edificis, propietars i
béns mobles del Monestir. Comenga una espoliació cruel i absurda,
desapareix la bona i gran biblioteca, el magnlfic arxiu, les esrárues, quadres, orfeb¡eria religiosa, mobles, ornamenrs litúrgics, els sepulcres són
oberts, es deterio¡a el claustre, es trenquen les esrárues i el cadirat del co¡
el Monestir es fa servir de magatzem d'obres públiques, escola, sala de
ball i quarter d'infanteria; cau una paft dels edificis i des del 1745 d.
1885 l'església serveix de parroquial. El 1889 és declarat Monument
Nacional Historicoartístic, grlcies a les gestions de Constantino Garrán.
El 1895 s'hi instal.len els franciscans, que donen vida i serveis religiosos
i educació. A partir del 1909 comensa sense rreva la restauració i el 1959
es crea el paüonar de les diputacions de la Rioja, Navarra, Alaba, Biscaia,
Guipúscoa i l'Ajuntament de Nájera i l'orde franciscá.
durant el
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La Farmácia de San ta María
la Real de Nájera
Dr. Miquel Ylla-Catalt

I nucli central que dóna personalitat ai Museu Cusí de
Farmircia és la farmácia de l'abadia benedictina de
Santa María la Real de Nájera, comprada l'any l92l i
ins-ta1.lada amb l'intent de reproduir en l'espai el que
fou aquesta farm)cia que es trobava en els baixos de la
casa del abat del cenobi, separada de l'actual emplagament del Monestir. La ciutat de Nájera, prop de Logronyo, a la comarca de la Rioja, i en especial el seu monesrir, era un enclavament

molt freqüentat en el caml dels pelegrins a la tomba de l'apbstol Sant
Jaume a Compostel.la i com a tal ha tingut al ilarg dels segles molta
fama i difusió.
El regne de Nájera va consrituir un dels territoris més amplis i
importants de l'Espanya de la Reconquesta al voltant de l'any 1000,
encara que després es va dividir i passá la seva import).ncia a altres regnes. Les seves dades histbriques de més interés són les següents:

-923.

Reconquesta de Nájera pel rei de Lleó Ordoni

II.

-L004-1035. Sang III el major rei de Nájera, Castella, Lleó, Navarra i Aragó. Divisió dels regnes.

-1035-1054. García Sánchez rei de Nájera-Pamplona.
D'aquesta época és el relar llegendari del falcó i la perdiu (1044).
El rei cagava amb el seu falcó prop del riu Najerilla <1uan va rreure passar una perdiu. Sense espera¡ va llangar l'ocell de presa en la seva persecució. Pe¡ó en la seva cursa les dues aus es van refugiar en una gruta
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en sortien. Intrigat, el rei aná a cercar el

seu falcó i va trobar les dues aus davant la imatge d'una mare de Déu,

en respectuosa contemplació, al costat d'una gerra de lliris blancs. El
rei interpret) el prodigi com un desig de l'Altlssim perqué construís
un monestir en aquell lloc. Els esdeveniments posteriors Ii refermarien
el pressentiment:

-LO46. Conquesta de Calahorra.
-1052. Fundació del Monestir. Hi van el seu germá Ferran de Castella, Ramir d'Aragó i Ramon Berenguer I de Barcelona.

L¡

¡nn-vÁcLn

No hi ha notícies abans del

segle

X\rII

de l'existéncia d'una fa¡-

m)cia en el Monestir. La possible existéncia d'una apotecaria en altres
indrets, com l'hospital de Pelegrins, proper al Monestir, devia retardar
aquesta construcció.

Amb tot,

els serveis farmacéutics van agafar la seva

importáncia i una primera farmácia, nl'antiga», devia ser situada molt a
prop de l'emplagament final, al carrer que actualment es coneix com de
las Viuda.s. El primer apotecari de qui tenim notícia fou Benito Díaz,
que prengué l'h)bit a Nájera el 8 d'abril de 1710 i morí el 24 de júiol
de 1750. El succeeix Martín Eguia, que, entre els anys 1781 i 1785,
renova Ia farmácia a la part baixa de la casa de l'abat, davant del Monestir, amb les instal.lacions que avui coneixem. Les obres, quan era
abat del Monestir Pedro Gala, van costar 20.050 rals, pagats amb els
beneficis de la mateixa apotecaria, prova del prestigi i servei que donava
la instal.lació. Un altre apotecari fou José María Fernádez, que prengué
l'hábit l'any 1829. Lany 1835 cuidava de la farmácia Benito Gil, que
davant els problemes d'abandó del convent, la traslladá al carrer de Sant

Marcial, en una casa propera i propietat del Monestir. La continua un
nebot seu, apotecari seglar, Lino Gil. A la seva mort, l'hereta la seva filla
Benita, casada amb Vicente Mínguez, apotecari, que l'any 1927 laven
a

Joaquim Cusí.

La farmácia, d'estil barroc, construida a la segona meitat del segle
ocupa una planta de forma rectangular amb un hemicicle en un dels extrems. Aquest espai semicircular
consta de nou cossos, cadascun d'ells tancat per un arc de mig punt,
separats per columnes senzilles i coronats per un fris que a manera de
cornisa dóna unitat a les diferents parts i recolza sobre unes volutes
barroques situades entre els arcs. El conjunt és d'una tonalitat cremosa, d'un blanc trencat amb vius daurats. També és daurat l'espai de

XVIII i reinstal.lada en el Museu,
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Pintures a l'entrada de Ia fa¡micia del i\{onestir.
Paintings in the acces to the ruonastic plt¿rm¿cy.
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les petxines on hi ha una ornamentació vegetal clarament barroca.
Linterior dels arcs és ocupat per prestatges amb pots d'apotecari i
urcéoles de cerámica blanca amb l'escut de l'abadia. Larcada central,
que és més baixa que les altres, deixa a la seva part superior espai per
a una fornícula amb una imatge de sant Benet, patró del cenobi, del
segle X\{1, i a la seva prestatgeria, el cordialet s'hi troben flascons de
vidre amb tap esmerilat per a diferents líquids, tintures i xarops. Per
dessota dels prestatges cada cos té tres petits calaixos en renglera i 1'espai que queda fins a terra és ocupat per armaris decorats amb diferents
animals.

La Farmácia. Lhcmiciclc.
Tht Phannacl,. The heruiqtcle.

La resta de les parets de l'espaiosa sala és de tonalitat verdosa,
també amb detalls daurats i coronada, a la part alta, per arcs apaisats.
A l'extrem del rectangle es troben, al centre, quaranta-vuit calaixos per
a herbes amb el seu nom decorat amb dues garlandes florals i a cada
costat unes portes amb vidriera que ens portarien a la rebotiga. Les
parets laterals de la resta de la sala són ocupades per armaris amb les
portes decorades amb pintures d'animals, d'inspiració entre exótica i
casolana, dins uns paratges camperols.
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Possrnm, sENTir DE LA DECoRACTó

En contemplar les pintures que trobem en diferents indrets de la
farmácia, no hi ha dubte que criden l'atenció els animals. Els podríem
donar un significat simbólic, així:
el lleó pot significar la forga;
el gat, l'agilitat;
el cavall, el poder viril;
el cérvol, el metabolisme correcte;
el gos, l'olfacte afinat;
els ocells, el respirar sense fatiga.

l'oriol i

El sentit d'altres dibuixos pot ser més difícil d'interpreta¡ encara
que no hi falten escenes amb activitats de l'entorn, com el pescador,
el caqador, el moliner, el llenyataire i la vinya, molt popular i freqüent
ala zona de la fuoja. Totes les pintures i representacions renen una
interpretació i disseny singular. En el cadi¡at del cor de I'església a l'es-

Calaixos per a plantes medicinals.
Dmwers
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de finals del segle XV, construida entre els anys 1493 i 1495 per l'a'
bat Pablo Martínez de Uruñuela, i en el claustre anomenat d¿ los Ca'
balleros, construit en el segle següent, s'hi troben representats diferents
animals, peró no s'ha pogut fer cap comparanga amb els que hem
esmentat de Ia farmácia. Es pot Pensar que tots els animals estan inspirats en algun animalari de l'época, perqué aquestes publicacions
eren molt abundoses. Amb tot, podríem encara diferencia¡-los entre
els que podem considerar propers amb unes línies de dibuix real -com
el gos, el cavall, el bou, la vaca,la cabra, el xai, el cérvol, el llangardaix, l'ánec, el paó- i alguns ocells o els animals exbtics, amb dibuix
més inventat -com l'elefant, el cocodril, el mico, el IIeó i l'ós entre

til

d'altres-.
Mereix un comentari a part el corb, ocell que es troba en diferents
llocs. EI seu sentit en Ia fetilleria i l'alquímia i en Ia medicina li dóna
una significació especial que podríem empeltar amb la llegenda del
corb, que alimenta amb el pa diferents ermitans, des del profeta Elies
fins al mateix Sant Benet, fundador de l'orde que regia el Monestir, i
el trobem en els mítics laboratoris medievals a la recerca dels remeis
misteriosos.

Támbé podem esmentar, entre altres animals de Ia decoració, el
i altres animals
menys significatius que aquells a qué hem donat un significat simbb-

cocodril, pel seu interés en la medicina de l'época,

Armaris amb diferents decoracio.s
Cupboards

uith uaried decoration.
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lic. Támbé s'hi troben diferents edificis, alguns manllevats de l'entorn
de la ciutat de Nájera i perfectament identificables, com l'església del
Monestir, una font, diferents molins i construccions del camp, tot
dins uns paisatges més aviat planers amb vegetació simple i arbres de
disseny senziil.

Dife¡ents grups de prestatgeria i tres conjunts d'espais també per
a herbes, amb cinquanta-set calaixos iguais als dels fons amb el nom
de les plantes i amb dues séries de disset calaixos numerars i una altra
amb cinquanta-set completen el contingut a banda i banda de la farmácia.

Una fornícula de la dreta conté una imatge policromada de Santa
Magdalena, patrona dels farmacéutics a la ciutat de Ba¡celona i en altres
llocs. És una imatge dels segles XIII-KV d'estil ba¡roc, de 72 cenr.ímetres d'algada, de pedra arenosa, amb plecs de vestidures molt grácils i
cara amb una profunda expressió. Fou comprada a Porto (Portugal)
1'any 1945 pe r Joaquim Cusí, que f incorpori a la farm)cia i avui és l'e-

lement més singular entre els pocs que no són originaris de la farmácia
del Monestir. Després d'un grup de calaixos i entre els armaris de la
part dreta s'han habilitat dos grups de prestatges, on trobem flascons de
vidre verd per contenir extractes fluids. Alguns encara conserven l'escut
de l'abadia.

Casa del carrer San Marcial,
on s'instal.l) la f)rmácia l'any 1835.

Building in S¿n Marciil
Location ofthe pharmaqt
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La cerámica del Museu Cusí de Farmácia
Ángel Orbañanos i

oques arts com la cerámica estan tan vinculades a la
vida quotidiana de l'ésser humá. La cerámica és un art
que ha acompanyat l'home des del neolític, fa uns vuit
mil anys, per solucionar les seves necessitats, i una de
ies més primordials era alleujar o guarir les malalties
mitjangant els remeis. No sabem quan els humans van
esbrinar quins dels productes que els oferia la naturalesa eren bons per
a la salut, perb sí creien que per guardar i conseryar aquests productes
calia utilitzar recipients que fossin els més impermeables possibles. Per
aquesta raó s'han emprat recipients de banya, d'ivori, de jaspi, d'estan¡ de plom i sobretot de vidre, de porcellana i cerámica estannífera;
finalment al segle X7X de faiance fine i de porcelaine de Paris.
CeriLmica és el producte que s'obté quan una mescla d'argila (en
grec keramos) i aigua se sotmet a l'acció del foc. Llavors el fang perd
la seva plasticitat per convertir-se en un objecte rígid, frágil, resistenr
al foc i quasi indestructible. Lafaiqonament de Ia cerámica és potser
la primera utilització conscient per part de l'home d'un canvi químic:
la pérdua de I'aigua de constitució de l'argila, que és un silicat d'alumini hidratat.
Ijactivitat dé l'apotecari o farmacéutic, tot al liarg de la seva história, ha consistit a tenir cura del medicament, vetllant per la seva
quaiitat, tant pel que fa als productes emprats com a l'elaboració i
conservació posterior.
La cerámica no porosa de la majoria dels pots de farmácia és cer)mica dita estannífera, coneguda amb els noms de pisa en catalá,i loza
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en castellá. El seu origen el trobem en el complex món islámic. Quan
eis abbássides destrueixen Damasc cap a1'any 750, traslladen el centre de poder de Síria a l'Iraq, on consuueixen Bagdad a les ribes del
Tigris. La nova ciutat fou durant segle i mig el centre polltic i reiigiós
de l'islam, que dominava el nord d'Africa, part de la Península Ibérica

i que arribava per l'orient

a l'Índia. A l'opulenta Bagdad, durant el
IX, hi arriben productes provinents de la Xina, com ara seda,
espécies i atuells de porcellana. La porcellana xinesa desvedlá admirasegle

cions entre els experts terrissaires locals, que dominaven la técnica del

vidrat sobre superfícies banyades amb engalba. La porcellana xinesa,
obtinguda a base de caolí, actuá com un estímul molt fecund que
donaria lloc al descobriment de la ce¡ámica estannlfera. Aixl com la
terrissa exigeix només una cuita, la cerámica estannífera en necessita
Xaropera. Rouen (Franga), segle

XVIII.

Sirup jar. Rouen (Frnncel, 1Sth century.

dues. La primera consolida Ia forma de la peqa, en acabat es revesteix
amb una solució d'bxid d'estan¡ d'bxid de plom i de sllice. Sobre
aquesta coberta, un cop assecada, es pot pintar la decoració amb altres
bxids metirl.lics, com ara l'óxid de cobalt per obtenir el color blau, 1'b-

xid de coure per al verd, l'óxid de mangan¿s per ai morat, entre d'altres. Després amb una segona cuita la coberta pren excei.lents condicions de solidesa i d'impermeabilitat. Ilóxid d'estany fa una blancor
ideal per destaca¡-hi la decoració pintada amb els altres bxids me-

tll.lics.
A la Península Ibérica, aquesta técnica es desenvolupá esplendorosament en el territori ocupat per l'Andalus, d'on passá, a poc a poc,
a i'ámbit cristiá. Foren els artesans musulmans que quedaven en els
territoris ocupats pels cristians, els mudéjars, els que difongueren la
técnica de la cerámica estannífera, substituint la cerámica que es feia
en els reialmes cristians peninsulars. En aquests eren peces d'utilització comuna de cuina de color negre. Són molt monótones tan pel que
fa a la forma com a la decoració, molt simple.

Les primeres manifestacions de ce¡ámica estannífera en l'ámbit
cristiá les trobem a Grol, a finals del segle XIII, i després, al segle XIV,
passen a Paterna i Manises. Al segle X[ Manises produí una cer)mica
estannífera, decorada amb blau de cobalt i de ¡eflex metal.lic, que
competí amb éxit ala feta en el reialme wassarita de Granada, en especial a Malaga. La seva influéncia s'estengué a alt¡es centres peninsulars, com Muel, Sevilla o Barcelona. A Catalunya quedaren molt pocs
artesans musulmans, de tal manera que Ia seva

influéncia directa fou

mínima.
Pot

anb

Pot

uith entblem. Ta/aura, lBth

escut. Talavera, segle

XVIII.
century.

Els pots i les gerres de farmácia ens proporcionen dades útils per
seguir pas a pas l'evolució de la ciéncia farmacéutica a través de les inscripcions dels productes que contenen. Els pots del segle XV no por-

72

El Museu

Cusi

de Farmácia

ten cap inscripció, per aixb suposem que rant podien servir per contenir medecines com per contenir melmelades o simplement com a
florer, tal com podem veure en quadres de l'época que representen
I'escena de l'Anunciació de l'Angel a Maria. Molts pots dei segle XVI
tampoc no porten nom i no és fins als segles XVII i X\/III que la inscripció es generalitza. Normalment está escrita en lletres gbtiques a
má algada i en llatí. Com que el ceramista no era persona avesada en
la nomenclatura de les drogues, podia cometre errades greus. Aixb fa
que moltes inscripcions siguin dificils de desxifrar.
La col.lecció de cer)mica farmacéutica del Museu Cusí, en la seva
part més representativa exposada amb objectiu didáctic a les vitrines
de l'auditori, consta de més de quatre-centes peces que foren adquirides gradualment al llarg dels anys en viarges per Espanya i per l'estranger; també hi ajudaven els diferents delegats que el Laboratori
tenia arreu del pals per ala difusió dels seus productes. Aixb fa que Ia
procedéncia dels diferents components de la col.lecció sigui molt
diversa. Hi destaquen i es detallen els diferents conjunts de pots amb
qué s'han agmpat en l'exposició (vegeu l'annex). Es dóna preferéncia
a la descripció de cada tipus de pot per donar-hi un senrit didáctic i a
l'hora de la descripció dels noms es detallen d'una manera especial
aquells que contenen productes emprats en oftalmoiogia.
La descripció que segueix proposa una visió de la col.lecció seguint
com a itinerari el que ens donen les diferents vitrines d'exposició:
Pots de pisa monocroms de color blau de cobalt, grans, mitjancers i petits o pindolers (vitrina núm. 9). Les seves procedéncies fan
de mal precisar, ja que en ser els més Íácils de decorar en produien tots
els centres del país. En efecte, després de modelar i coure la pega i
donarli un bany d'óxid d'estan¡ el pot se suca en una solució d'bxid
de cobalt abans de la segona cuira. La seva cronologia comprén eis
segies X\{I i XWII. Els del segle XVII tenen el vernís més espés i un
to de blau més pujat. La seva forma varia poc d'un centre productor
a un altre. Potser els de Tálavera de la Reina són més esvelts. Quant al
color, en els pots fets a Aragó el color blau vira a grisós. Peró tot aixó
són matisos dificils de precisar. Caldria fer una analisi de l'argila, com
també veure la cabuda dels pots, perb sempre ens rroba¡em amb dificultats de classificació.
De la cerámica farmacéutica d'origen catalá (ütrina núm. 10),
destaquen les peces següents: un pot dit regalat, de 30 centímetres
d'alEada, de color blau amb el motiu de l'espina. D'aquests pots en
diem regalats perqué la capa de vernls blanc d'bxid d'estany és molt
espessa i, quan es dóna la segona capa d'óxid de cobalt, el color blanc
regalima en sotmetre Ia pega a la segona cuita. Podria pensar-se que
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aquesta decoració és un defecte de cuita. Si fos així, se'n trobarien en
els testers, lloc on es llengaven les peces de rebuig, perb no és així. En
canvi, de peces senceres se'n troben moltes, són d'origen valenciá o
barceloní i podem datar-les dels segles XV o principis del XVI (vitrina

núm.9).

Pot de cerámica policromada.
Clataltmya, segle XVIll.
Po/ychrorue pot.

C¡t¿/oni¡t, l8tlt centurl.

Pot ar¡t¡ decoració herlldica.
Aragó, segle X\rII.
Pot tLith her¡/dic decortttion.
Aragon, 17th century.

Un pot d'Escornalbou o de Ia Segarra de 30 centímetres d'algada.
Inscripció: Lep DANv, (Lapis Diuinus, pedra divina). Preparat a base de
sulfat de coure i sulfat d'alumini amb cámfora, servia per preparar un
col.liri astringent. Els noms dels pots dits d'Escornalbou -en aquest
aplec en trobem altres models-, prové de la farmácia del castell o
monestir d'Escornalbou a ia serra d'Argentera (Baix Camp). Tots els
pots tenen una deco¡ació amb motius vegetals de color blau sobre blanc
amb ocells i conills. Són contemporanis dels plats dits de transició o
d'orles diverses, fabricats a Lleida o més probablement a Barcelona.
Pot de faixes o cintes de 26 centlmetres d'alqada, decorat amb
blau al camafeu sobre fons blanc. Inscripció: R. Tvxzrcu (F.adix
Turbith, arrel de turbit), emprada com a purgant enérgic. Són contemporanis dels plats dits de la mateixa manera, perqué apareixen
decorats amb unes faixes o cintes i temes diversos d'influéncia de
Savona. Fabricats a Barcelona, cronolbgicament cal situar-los si fa no
fa entre el 1730 i el 1775. Pot del mateix tipus de 12,5 centímetres
amb la inscripció: EspoNotu P (Spondium pre?dratum, preparació
d'espondi), que s'emprava en oftalmologia.
Pot de faixes o cintes de 20 centímetres d'algada. Decoració en
color blau al camafeu sobre fons blanc amb decoració de punta de
Bérain al coll, per aixb és de transició cap als pots dits d'influéncia
francesa de la segona meitat del segle XVIII. Inscripció: V Rosn SeNr
(Unguentum rostrum s/zntalorum, ungüent de ündal rosat), usat com
a perfum. Pots d'influéncia francesa o, més ben dit, de l'Alcora, ja qloe
a pal:.ir de i'any 1727 la fábrica creada pel comte d'Aranda influeix
decididament en tots els centres terrissaires del país. La seva producció té un carircter f¡ancés, ja que decoradors de Musliers, Marsella i
altres indrets francesos treballaven a l'Alcora. Inscripció: V ABctpc
(Unguentum degy?ticum, ungüent egipci), usat en oftalmologia. Pots
de la mateixa influéncia amb la decoració dita de fulla de julivert i
diferents inscripcions, on destaquen Gü. Selcocor (Gummi Sarcocolae, gomoresina de sarcocola), usat per preparar col.li¡is. Tots ells
poden datar-se com a fabricats a la segona meitat del segle XVIII.
Pots conflictius són els procedents de la farm)cia d'Ager (Lleida),
decorats amb temes florals emmarcant la franja transversal on s'escriu
el nom del producte contingut en el pot. La manufactura sembla cataIana i del segle XVIII, peró no correspon als tipus tradicionalment
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at¡ibuits a Barcelona o a Lleida. Podrien ser d'algun ignorat taller lleidatá. El color emprat en la decoració és de blau sobre fons blanc;
també se'n coneixen amb la mateixa decoració, peró en lloc de blau
s'utilitza el morat d'óxid de manganés.
Atuells de cerirmica farmacéutica coneguts amb el nom de
Banyoles (ütrina núm. 11). Són pots i urcéoles amb decoració policroma d'un carácter popula¡ a dife¡éncia dels pots de policromia viva
del segle XVI. Ei seu nom no vol pas dir que procedeixin de la coneguda ciutat del Pla de l'Estan¡ sinó que majoritáriament foren fabricats a Barcelona. Aquesta tendéncia decorativa s'inicia a finals del segle

X\III i

subsisteix fins al primer terg del segle XIX amb l'estil dit
imperi, en forma de copes amb tapadora que abunden en la col.lecció.
A vegades aquests pors porren el nom del producte, peró també se'n
troben amb un número que l'apotecari registrava en una llibreta amb
el producte que contenia. Si canviava el conringut del pot, canviava el
registre. A1guns d'aquests pots ni tan sols porten número, sinó un cartutx en blanc on s'enganxava un paper amb el nom del producte.
És també nombrosa la col.lecció de pots provinents de tallers aragonesos en el seus cenrres producrors de Terol, Muel i Villafeliche

(ütrina núm. 12). Les decoracions a Muel són el reflex metal.lic i el
blau. A Grol s'emprá amb preferéncia el verd i el morat, colors que
perduraran fins avui dia. Posteriorment s'introdueix el blau. Després
de l'expulsió deis moriscs, l'any 1610, arriben a Muel ter¡issaires de
Reus i donen a les seves produccions un ai¡e catalá. Ara és quan apareix Villafeliche amb una producció més marussera. Al llarg del segle
X\¡III es deixa sentir la influéncia de fhlavera de la Reina i sobrerot de
la Reial Fábrica de l'Alcora. A1 segle XIX s'elaboren atuells més populars amb unes decoracions més descuidades.
Destaquen els següents: pot amb carrurx de forma obliqua amb la
inscripció SE Clrzu feta a Muel, final del segle XWII. Série de nou pors
petits d'uns 12 centímeues d'algada amb una deco¡ació a base d'escuts
heráIdics. Thn sols se'n pot atribuir un a Roncesvalles. Per ia desrresa
del seu trag es poden atribuir a Terol, segle XVII. Pot amb decoració
en blau sense inscripció procedent de la farmácia de Calanda, la seva
decoració recorda el motiu catalá de la figueta, elaborat a Grol a finals
del segle XWI. Pots decorars pel procediment de l'esponjat o del tamponat procedents de Terol. Pot amb la inscripció R. SrNrrr (Ralzx
Synphiti, arrel de consolda). Villafeliche, segle XWIL Pots decorats
amb I'áliga bicéfala coronada, decoració comuna en els r¡es cenrres.
Un alt¡e aplec (vitrina núm. 13) és dedicat a la producció de
Thlavera de la Reina i Puente del Arzobispo, que es completa amb
alguns exemplars fabricats a l'Alcora i Tiiana.
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Fins a finals del segle XVI, la cerámica de Tálavera i Puente con-

tinuava l'estil de ies obres hispanomusulmanes. En arribar el Renaixement, aquests terrissaires introdueixen cerámica deco¡ada sobre
Ia quai actuen els estímuls que vénen de Sevilla. EI seu apogeu arriba
en el segle XWI, ja que, després del 1600, el duc de Lerma, primer
minist¡e de Felip III, va promulgar una pragmltica sanció que prohibia la fabricació i l'ús de vaixelles d'or i de plata, potenciant d'aquesta
manera l'augment del consum de vaixelles de pisa. A partir d'aquest
moment, la casa reiai, les comunitats de religiosos, els ordes militars,
els nobles i les apotecaries encarreguen a Thiavera i Puente uns serveis
de cerámica personalitzats amb els seus escuts.
Lobra de flalavera i Puente del segle XWI influí en tots els centres terrissaires peninsulars per la seva qualitat, introduint la nova
est¿tica italianitzant. A partir del segon quart del segle XVII s'inicia la
decadéncia dels forns talaverans, en primer lloc per dificultats econbmiques i també per un canvi de moda en imposar-se el gust refinat del
Rococó francés importat pels Borbó. La guerra de la Independéncia
posá fi a I'esplendor de tlavera i Puente, i la seva producció qued)

reduida a obres de car)cter popular.
fhlavera i Puente excel.leixen en l'ús del color blau, imitant el
color de les porcellanes xineses de la dinastia Ming (1368-1643), qrc
des del 1496 arribaven a Lisboa a bord de les naus de la Companyia
d'Índies ponuguesa i més tard amb la Companyia de les Índies Occidentals holandesa. A poc a poc es va anar incorporant la policromia
prbpia del Renaixement italil. Els pots de cerámica de Tálavera són
dificils de datar amb exactitud pel fet que moltes farm)Lcies encarregaven noves remes€s de pots a mesura que s'anaven trencant els existents, i els nous havien de ser idéntics als que tenien, cosa que feia perdura¡ ei mateix disseny a través del temps. Aquesta procedéncia fou la
que més va omplir les farmácies espanyoies amb elements decoratius
en blau sobre fons blanc, on predominen els escuts d'ordes religioses:
carmelitans, jerónims, jesuites i també diferents motius her)ldics,
generalment escuts reials o d'armes, que trobem en una part d'aquesta

vitrina.

Urcéola amb l'escut dels jesuites
Talavera, segie X\{II.
Phrmacl jar with jesuit shie/d,
Tdlarcra, lBth century.

La manufactura de l'Alcora fou fundada I'any 1727 pel XI comte
d'Aranda en els terrenys de la seva propietat. En aquesta localitat existien ter¡issaires pel fet que tenia terres apropiades per a la producció
cerámica. EI nou gust sumptuari introduit a l'alta sociecat per Franga
amb l'adveniment del rei Felip V va fer que el comte d'Aranda es proposés crear una ftbrica per obtenir porcellana i poder competir amb
les manufactures esüangeres. No ho aconseguí del tot, peró els esforgos esmersats produiren una cerlmica d'alta qualitat. La ft.brica de
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l'Alcora

es beneficiá de privilegis reials, obtenint del monarca crédits,
reducció de pagament d'impostos a l'exportació, drets preferents per
obrir magatzems en altres ciutats i d'alt¡es. La labrica de l'Alcora fou
un model d'organització i s'avanqá en millores socials prbpies de
temps posteriors. Per obtenir una producció exportable, competitiva
amb les millors d'Europa, es conüactaven especialistes estrangers, artistes i nsecretistes» que deien saber els secrets de l'obtenció de porcellana. La qualitat i la difusió de l'obra feta a l'Alcora s'imposá a la resta
de tallers peninsulars, que no dubtaren a imitarla per poder subsistir.
S'exhibeix un pot que a la base porta la lletra A (d'Aranda) i la data
de 1794. liany 1780, una série de conflictes entre els directors de la
ñbrica i el personal va originar la creació d'una série de petites manufactures a la mateixa Alcora o en pobles prbxims, com Ribesalbes o
Onda. Aquests centres imitaren la producció que es feia a la Í)b¡ica oficial. S'intentá evitar aquesta compet¿ncia i, en no aconseguir-ho, el
1784 van decidir marcar les obres amb la lletra A, perb Ia mesura
resultir inútil, ja que la marca també fou imitada. En 1915-1918, la
marca A fou substituida pel rétol Alcora D. de Híjar.
A Sevilla, l'introductor de gustos italianitzants en la producció de
cer)mica fou Francesco Niculoso, uil Pisanor, i Ian Floris, terrissaire flamenc portat per Felip II, que hi treballá des de la fi del segle XV fins a
la seva mort el 1529. Lesplendor de ia producció sevillana del segle
XVI a¡ribá aTalayera i Puente, que recullen les novetats renaixentistes.
Ijestil barroc a Sevilla, com a Tálavera, s'imposá a partir de la segona
meitat del XWI. Vers el 1650, Sevilla fa imitacions blaves de la opintura de la Xna, i a finals del segle XVII es dóna una davallada de la
qualitat, que es recupera al segle XVIII, especialment pel que fa als pots
de farm)cia. lany 1839 es crea la fábrica Pickman, que de manera
industrial fa cerámica estampada sobre atuells de nporcellana de Parísr.
Per la seva vistositat i baix preu, subsritueix el t¡adicional concepte artesanal de la cerámica local. Seguint I'exemple de Pickman, s'ob¡en fábriques en altres llocs, com a Sargadelos (Galícia) i Cartagena (Múrcia).
De tipus sevillá hi trobem, d'interés indubtable, un por ornamenrar
amb blau amb un lleó rampant amb cercle de llorer i un pot ornat amb
l'emblema dels jesuites.
Completa l'exhibició actual un conjunt de pots procedents de

diversos punts d'Europa del segle XVIII (vitrina núm. 14): urcéola
amb l'escut dels carmelites, segurament fet a Portugal, pot decorar en
blau de procedéncia holandesa, copa amb tapadora i xaropera franceses. Pots modernistes de segle XIX de Catalunya i de Franga i unes

magnífiques copes de vidre, altes i esveltes, d'origen francés.
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La col.lecció de morters del Museu Cusí
Dr. Miquel Ylla-Catak

peracions com moldre, piconar, triturar, magolar, mesclar o disgregar són tan antigues com la mateixa humanitat, que se n'ha servit en manipular els béns gratuits
que li donava la natura per adaptar-los a unes condicions millors segons Ia funció diversa que els volia do-

nar. Dues preocupacions prioritáries han capficat

els

humans des dels seus orígens: nodrir-se i guarir-se, és a dir, preparar els

aliments millorant-ne l'assimilació i procurant fruir-ne i obtenir medicaments per alleugerir la malaltia i el dolor. Els éssers racionals han dirigit els seus esforgos a aquests dos objectius i a poc a poc i amb traga han
aconseguit millorar els resultats de la seva activirat. Per aconseguir els
seus propósits s'han servit d'unes eines que han dissenyat amb els mate-

i en les formes que més s'adaptaven a l'ús a qué les
destinaven. Totes aquestes eines han evolucionat al llarg dels temps i el
seu ús ha estat més o menys generalitzat.
Per les funcions esmentades al comengament d'aquesta reflexió,
rials més diversos

amb manipulació de llavors, grans, espécies, arrels, vegetals i fins productes minerals, no hi ha cap mena de dubte que l'instrument més
generalitzat ha estat el morter. Un estri senzill de cavitat semiesférica
amb poca profunditat i superflcie, amb parets més aviat rectes o lleugerament inclinades, i amb el complement de Ia m) per fer l'operació
de picar, de manera que Ia seva convexitat trituri el producte entre ella
i el fons de l'instrument. El morter ha estat al llarg dels temps una de
Ies eines que més ha perdurat i més encara quan aquestes operacions
s'han fet en quantitats petites. És veritat que per a l'operació de mol-
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dre alguns materials de seguida fou substituit pel molí, peró en operacions reduides en el camp alimentari i en el camp manual farmacéutic de les preparacions oficials, el morter ha perdurat fins als nostres dies. La história ens ha deixat molts testimonis que encara avui
trobem en l'art antic, en cultu¡es con les de Mesopot)mia, Egipte,
Grécia i Roma i també és d'ús corrent en les civilitzacions menys evolucionades de l'Asia i l'Africa.
EI seu ús ha fet que el morter, independentment d'altres utilitzacions, hagi esdevingut un símbol de la professió farmacéutica. EI
motiu és que s'ha adaptat a moltes de les operacions galéniques, com
ara moldre, polvoritzar, mesclar, solubilitza¡ o emulsionar, que fan
falta per convertir el producte amb activitat farmacológica en medicarnent administrable. No ens ha de fe¡ estrany que arrri el t¡obem en
les representacions iconográfiques de l'especier, l'apotecari i el farmacéutic com a exemple dels diferents representants de l'escala evolutiva
de la professió de preparar medicaments i com a eina d'ús indispensable en els llocs on aquests professionals fan les diferents operacions.
Els materials amb qué s'han confeccionar els morters han estat
molt variats: argila, cerámica, fusta generalment dura com el boix,
l'alzira, la servera, l'eben i el bruc, pedra, marbre, ágata, vidre, cer)Lmica, porcellana i, sobretot, metalls: ferro, coure amb diferents aliatges amb zinc, estany i plom; bronze i llautó. Tots aquests marerials
han estat útils i s'han escollit segons han demanar les diferents opera-

Morter gran de pedra.
Ldrg€ stoile martdr.

cions professionals.

El Museu Cusí de Farmácia té una col.lecció remarcable de morters, molt representativa per les mides i formes, els materials amb qué
s'han construit, l'antigor i procedéncia i pel valor arrístic. EI nombre
de peces s'acosta a les dues-centes i la seva classificació és difícil tant
per I'inconvenient de datar-los en el temps com per les poques dades
que es tenen de la seva procedéncia. Per aquests modus, en la seva
catalogació hem cregut útil descriure'ls per les mides, diferenciantlos
en grans i petits i amb refe¡éncies concreres als materials.
El morters de mida gran, amb una algada que es mou generalment entre 20 i 35 cendmetres i un diámetre entre 26 i 38 centímetres, són representats en la col.lecció per una trentena de peces i, entre
les més singulars, sis de ferro, set de bronze, set de pedra, dues de marbre i una de fusta. Des d'un punt de vista artístic, a més de les seves
decoracions i reforgos laterals amb aletes verricals, destaquen els sortints per transportar-los amb cares d'animals, gossos o lleons, en els de
ferro i bronze, i amb carátules i sanefes sobre els laterals en els de
Morter gran de bronze,

segle

XVIII.

pedra.

Large branze mortü, lSth centuryt.
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datats al segle

XVIII,

té interés descriure:

AFC núm. 1264. Morter de 33 cm de di)metre, 20 de base i 24
d'algada amb un gruix de 5,1 cm. Decoració amb sis tires laterals de
vuit estrelles i, en els espais que queden enrre aquestes, sis flors de lis
emmarcades per tres cercles concéntrics. AI cantell superior hi ha la
inscripció rHS MAzuA JosEpH Año 1710.
AFC núm. 1252. Morter de bronze de 36,5 cm de di).metre, 25
de base, 28 d'algadai 6 de gruix, amb dos agafadors sorrinrs amb caps
d'animals i vuit caps d'animals petits. Amb la inscripció so ot
MIQUEL MIRA?EIX, ADROGUER CINNOMENDOMINI BENEDICH TVM
MIQUEL COLOMINA

- COITO CO RO, un cor i ¿ñO 1716.

AIC núm. 1265. Morter

de bronze procedent del convent dels
Thinitaris descalgos de San Pedro de Correjanes, Valdeorras, Orense.
Diámetre 29 cm, base 19,5 cm, i algada 24 cm, amb sortints laterals
d'aspecte tornejat i quadrats decoratius en els interespais superiors.
Sota aquesta decoració i al cantell hi ha la inscripció soy DE Los rzuNITARIOS DE COREXANES.

AFC núm. 1255.Morter de bronze, de 45 cm de diirmetre, 29
de base, 30 d'algada, i 5,6 de gruix. És un dels morrers més grans de
la col.lecció i sembla procedir de la farmácia de l'Hospital de la Santa
Creu. Amb cinc cercles concéntrics enrre els dos inferiors, i ocupant
el cos principal hi trobem aletes verticals de perfil ondular i dos sortints més pronunciats amb cares d'ángel. Enrre el dos cercles superiors
i ja ala part inferior del cantell hi ha la inscripció IESUS MARrA JosEpH
JAUME GOMA ME FESrT 1800.

AFC núm. 1251. Morter de ferro de 38 cm de di)metre, 28

de

i 3,8

de gruix. Decoració amb aletes verticals enllagades per cercles amb filets concéntrics i dos agafadors sorrinrs amb
caps d'angelot. Els altres morters de ferro, com els dels núm. 1273 i
1243, rcnen un disseny similar.
base, 30 d'alqada

AFC núm. 1253.Morter de pedra de26 cm de diámetre,21 de
base,23 d'algada i 4 de gruix. Decoració renaixenrista amb fulles d'acant i altres temes vegetals. Al nivell dels quatre larerals més sortits hi
ha quatre caps de lleó
AFC núm. 1268. Morter d'alabastre de 25 cm de di)metre, 14
de base, 22 d'alqada, i 2,6 de gruix. Part superior completament horitzontal i quatre angles sominrs semicilindrics a la paret externa del
morter, que descansen sobre carátules, i en els espais que resten entre
ells dos motius her)ldics que es repereixen amb ritme alternatiu. Al
centre hi trobem la inscripció ANNo 1520 sAlus populr.
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Els morters que anomenem petits, amb un di).metre de 9 a 15
centímetres i una algada entre 8 i l0 centímetres, generalment de
bronze, pertanyen gairebé tots al tipus que anomenem mediterrani; es
diferencia per I'algada i pel cantell inclinat i els dóna un aspecte més
obert. Els de tipus germ)nic, en canvi, són més alts i amb les parets
rectes. Difereixen d'aquests dissenys tres morters musulmans proce-

Morter amb

estrelles.

Mort.tr aith

stars.

dents del Marroc alts i estrets de boca, aletes molt sortides i decoració
amb cercles, semicercles i punts amb radiacions. La forma d'aquests
morters recorda la que trobem en els morters de cerámica procedents
de Terol, que es poden considerar d'aquesta influéncia.
Dins aquest grup, els morters de bronze donen una personalitat
própia a la col.lecció per la seva varietat de dissenys. La classificació
que se'ls va donar en el llibre Museo Retrospectiuo d.e Farmacia Me'
dicina, del'any 1952, es basava en els diferents temes decoratius, que,
a més, ajudaven a un intent d'ordenació cronológica, objectiu sempre
difícil, ja que es tracta de peces senzilles i que moltes vegades no han

I

estat tractades amb massa cura, circumstáncia que pot portar a un
desgast dels relleus i d'altres elements básics que ens ajudarien a cataIogarJos. La classificació esmentada era possible, ja que el conjunt
superava els 150 morters d'aquestes caracterlstiques i creiem que encara avui és inseparable de la seva descripció, que hem respectat.
Série decorada amb estrelles.

Morter amb peüines.
Mortar uith

shells.

Una vintena d'exemplars amb algunes diferéncies d'estratégia
decorativa. El tipus més corrent és el que presenta dues estrelles de
vuit puntes ocupant els espais que deixen els sortints de les aletes
radials que trobem en el cos del morter i un fris d'estrelles iguals a la
part inferior del cantell. Menys freqüents són els exemplars amb una,
tres o cinc estrelles, que omplen els mateixos espais del cos del morter
o els decorats amb dos fils d'estrelles que omplen els espais que deixen els cercles concéntrics que envolten el seu cos. Altres models fan
ús del tema de les estrelles amb caps infantils, motius herirldics i petxines. Aquests morters poden datar-se entre els segles XVI i X\{III.
Série decorada amb peurines.
Formen un nucli més reduit, decorat per peüines, signe iconogrific del pelegrí, generalment quatre, que ocupen l'espai entre les a1etes. Segles

XWI i XVIII.

Série herlLldica.
Morter petit

sé¡ie estrelles

Sm¿ll mort¿r. stdrs

series.

Diferents exemplars presenten aquest tipus de decoració amb
i altres molt desgastats i de

representacions d'escuts, alguns molt clars
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difícil interpretació. Destaquen enrre les aletes, amb diferents dissenys,
escuts com el de Segóvia, escut episcopal oval entre motius barrocs que
podem datar del segle X\{I, escurs de les famílies nobiliaries com
Ávila, Bustamante i Lemos, seguramenr dels segle XW, de Ia famllia
Cisne¡os amb motius barrocs, escur de forma oval i coronat amb la
imatge d'un lleó i altres que es fa diftcil descriure amb segurerar.
Série amb motius vegetals.
Pocs exemplars peró alguns molt caracterlstics, amb sis aletes pronunciades i roseres molt ben definides entre els espais i altres amb

fulles d'acant o de falguera. Segles

X\{II i XUII.
Morter amb motiu herlldic.

Série decorada amb caps.
É. un grup nombrós que supera les cinquanta peces, on fins i tor
es poden establir diferents subgrups, segons el tipus de cara que es

Mortar uith heraldic motif

reprodueix:

1. Quatre aletes amb estries horitzontals i en els quatre espais
caps amb faccions arrodonides amb barba, bigoti i cabells arrissats i
un floc caracterlstic.

2. Caps d'ángel, de molt ús en l'época barroca, amb models
variats, uns amb ales al costat del cap o altres sense, amb flocs arrissats a la cabellera, amb garlandes ampul.loses i amb la companyia
d'estrelles i motius vegerals que arriben a confondret amb les mateixes aletes.

3. Caps de medusa, moriu de clara influéncia del Renaixement
italiá. Models molt semblants, sols diferenciats per la finor de la figura
i la conservació del relleu. A vegades van acompanyades d'estrelles i
alguns anagrames d'interés, com IHS invertit i amb una creu la línia
horitzontal de la H.
4. Un altre grup és decorat amb carátules que ens recorden les
m)scares de teatre clássic, amb trets senzills en uns casos i amb més
forga expressiva que es tradueix en una decoració singular en uns

Morter amb caps.
Mort¿r wirh

heads.

altres.

5. Amb cares de tipus variat que no es poden incloure en grups
anteriors, com són per exemple cares de lleó. Segles XVII i X\,aIIL
Série decorada amb cercles amb relleu.

Aquest element decoratiu en versions molt senzilles es disposa
entre les aletes amb diferents tipus d'agrupacions, recres o circulars, o

ala part inferior del cantell superior del morter.

Segle

XIX.

lvforter amb cares d')ngel.

Mortar with
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Série amb temes diversos.
Decoracions que per no englobar-se en els grups anteriors tenen
elements que aporten personalitat prbpia, com els següents: morter

gbtic, de finals dei segle XV, amb I'espai entre aletes ocupat per dues
lletres sobre un fons decorat que no forma part de la inscripció.
Mo¡ter amb elements vegetals propis del Renaixement i amb la llegenda coBos. Morters amb motius platerescos, morters llisos amb
forma capritxosa i cercles concéntrics o sense altre decoració que els
sortints de les aletes. Entre aquests darrers podem destacar un morter
amb una anella en una de les seves aletes més pronunciades semblant
al que figura en una escena del retaule que Mariá Forment va esculpir
per a Ia basílica del Pilar de Saragossa i que podríem datar com del
segle

XV o XVI.

Completen la col.lecció diferents morters petits d'altres materials,
com ara pedra, marbre, fusta, ferro, llautó i cerámica, que completen
un valuós conjunt que seria bo veure algun dia reunit per la seva
riquesa, espectacularitat i valor muselstic.

BrnnocRarlr
ANonEs TunnróN, María Luisa de: Museo dr la Farmacia Hispana,
Consejo Social de 1a Universidad Complutense de Madrid,
Madrid, 1993, págs. 104-lll
Jonor GoNzALEZ, Ramón, i Boscu FIGUERoA, Josep M.: Los morteros de rnetal en la historia de la farmacia y en la ciencia mod.erna,
SAHCFC Publicació X Aniversari, Barcelona, 2002.

Morter marroquí.
Morocc/ln mortár.
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El material de vidre farmacéutic
en el Museu Cusí
Dr, MiquelYlla-Catali

'ús del vidre per parr dels humans es remunra als inicis

de les civilitzacions. Les seves condicions fisiques de
transparéncia i ¡esisténcia a molts agents fisics i químics el van fer des d'un principi un marerial adient per
facilitar el contingut de subst).ncies, en especial llquides, i com a lloc on es podien realitzar diferents reaccions que facilitessin la combinació entre elles. Els atuells de vidre, si
per un ús general resolien problemes en la vida diária, també era lógic
que s'empressin a l'hora de contenir, conservar i fins obtenir les diferents substáncies que els humans utilitzaven per guarir les malahies i
alleugerir els seus efectes nocius sobre la salut.
Malgrat existir vidres naturals com l'obsidiana, la tecnita i la fulgurita, quan parlem de vidre ens referim al que s'ha obtingut artifi-

cialment. És una matéria amorfa pastosa i pllstica , a.-p..ra.r..,
altes, peró rígida i t¡encadissa quan es refreda, resistent a la majoria
dels agents químics i mala conductora de la calor i I'electricitat. S'obté
fonent la sílice amb diversos irlcalis i pot adquirir diferents coloracions
amb l'addició d'óxids metál.lics. Quan la massa és pasrosa, pot modela¡-se en diferents formes per laminació, emmodlament o bufament.
El vidre ja es coneixia a Egipte el quart mil.lenni abans de Crist i després ha format part del contingut de totes les cultures, en especial des
que a Síria, uns dos mil.lennis abans de Crist, es descobrí la técnica

dei bufament, que permetia d'obtenir diferents atuells que facilitaven
el contingut de líquids i fins el seu rancament hermétic. Seguí l'ús del
vidre, cada vegada amb més avengos técnics i amb millores de com-
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ponents, a Roma, Btzar,ci, l'islam i, ja a l'Occident cristi), Ren)nia,
Normandia, Murano, entre les produccions que tingueren més renom. A més del seu ús práctic en la vida dilria, cal assenyalar l'ús del
vidre en astronomia, que amb la construcció de lents cada vegada més
perfectes va representar un progrés de recerca constant, i, també en el
camp artístic, la construcció de grans vitralls per a les catedrals gótiques. A Catalunya, els centres de producció més importants foren a
Barcelona i a Ia costa del Maresme, en especial a Mataró i al Masnou,
fet que no deixa de tenir significació amb Ia ubicació actual del Museu
Cusí. A partir del segle XIX comengá Ia industrialització del vid¡e
amb importants centres productors en la mateixa área.
Al Museu Cusí de Farm)cia, el vidre hi té un primer aplec, amb
el qual va ingressar procedent de la farmácia de Santa María la Real
de Nájera, amb més de vuitanta flascons que formen el cordialer,
alguns en mal estat de conservació, amb deficiéncies f)cilment reparables mitjangant la comparanga amb els flascons sencers, que afecten
els taps, els brocs i sobretot alguns escuts i rétols. El conjunt és un testimoni inigualable de l'época i confereix un efecte visual singular a

Ir
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tota la prestatgeria central d'aquesta part de la farmácia. Segueixen els
cilíndrics de diferents mides, amb vidre de color verd, més de
cent, que encara contenen restes d'algunes drogues o extractes. Actualment es troben en unes prestatgeries que s'han habilitat, a la part
dreta de l'hemicicle principal, entre els diferents conjunts de calaixos
i d'armaris.
Completen la col.lecció 150 peces de vidre procedents de Peratallada (Girona), gairebé totes en vidre verd i algunes amb vidre tornassolat o blanc en diverses formes: flascons amb tubuladura lateral,
ampolles amb coll estret, matrassos, retortes, caps de cucúrbita, alambins, gerres, tubs d'assaig, figuetes i vasos que ens transporten a I'ambient dels inicis de la recerca científica (en total 517 peces). Els materials més antics i valuosos es poden datar del segle XVIII; una de les
seves principals característiques és el poc pes que tenen, en especial els
flascons petits que podien servit entre altres usos, per fer-hi petites

vasos

reaccions.

El material de vidre farmacéutic es pot considerar forga rar, perqué la seva fragilitat i el seu ús en processos moltes vegades agressius
quant a temperatura i pressions han fet dificil la seva conservació. Raó
que podem afegir a la seva vistositat i raresa de formes.

Dos recipients de vidre verd.
lu o rrcipienr, nnde of geen
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Filatélia i medallística sanitá.ria
Dr. Xauier Sorni i Esteua i Dr. Jaume Casas i Pla

s deia, I'any 1952, a l'opuscle Museo renosltectiuo de
Farmacia y Medicina de hs Laboratorios d.el Norte d¿
España, S.,4., que s'havia iniciat una col.lecció de segells de correus commemoratius d'algun fet relacionat
amb la sanitat o dedicats a figures eminents de la medicina o la farmácia, i que es procuraria aplegar ámplia
informació sobre I'esdeveniment sanirari en qüestió i la biografia dels
personatges honorats filatélicament. Era, en aquells moments, una
col.lecció molt incipienr, ranr, que un any abans, d'acord amb I'Analecta Térapéutica, la publicació periódica de Laboratorios del None de
España, S.A., només tenia dos segells i el propbsit d'adquisició d'un
altre.

lJns tres anys més tard, el 1955, en el número 30 d'Analecta Tlrapéutica, també en I'apartat dedicat al Museu, es comenQava a donar a
conéixer el fons de la secció filatélica sanit).ria. La col.lecció havia estat
classificada en quarre grups:

1. Personatges célebres en medicina i farmácia, o que han conrrigrandesa. Congressos. Em-

buit al seu desenvolupament, expansió i
blemes, al.legories i commemoracions.

2. Cret Roja. Lluita antituberculosa. Lluita

antirracomarosa.

Protecció a la infáncia.
3. Establiments sanitaris. Segells representant metges, infermeres, auxiliars, etc.
4. Botánics. Flors medicinals.
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Larticle anava il.lustrat amb la reproducció i el comenta¡i de quatre segells alemanys, tot indicant que en números alterns de la publicació s'anirien reproduint els més interessants de la col.lecció.
Certament, aixl va se¡ i també al'Analecta Ofialmológica es reproduiren alguns segells dedicats a oculistes.
Aquella classificació, peró, o bé no es va arriba¡ a dur a rerme, o
bé va ser desfeta. Actualment, i des de potser finals dels anys cinquanta, la col.lecció consisteix en un á,Ibum de vuitanta-t¡es fulls apaisats (29,2 x 25 cm) titulat Segelk Sanitat (existeix un segon irlbum,
peró amb els fulls en blanc). En total, 438 segells; 165 són diferents,
ja que noranta-u van en blocs de quatre. Llevat de set, no s'han fet servir. Tots els fulls tenen el mateix disseny i, tant el rexr com les quadrícules, són fets per una sola m). Apareixen encapgalats i ordenats pel
nom del país emissor del segell o segells corresponenrs, i cadascun
recull només una temática, majorit)riament personarges médics. Al
peu de cada full hi ha un text explicariu que justifica l'interés sanirari
del segell.
Predominen els segells de Bélgica, Austria, Franga, colbnies portugueses, A.lemanya, Egipte i Espanya. Entre els segells espanyols, destaquen els dedicats a Santiago Ramón y Cajal, (1852-1934): el del1934,
modu de la seva mort, i el del 1952, de la série Centenari de
celebritats midiques; tots dos en blocs de quatre i sense usar. El més
antic és el de la República Argentina del 1 9 1 8, dedicar al centenari del
emés amb

naixement del doctor Juan G. Pujol, i els més moderns, els de la série
belga del 1956, dedicada al 80é aniversari de la reina mare Elisabeth
(llicenciada en medicina aLeipzig i directora de I'Hospital Militar del
seu pals) i a benefici de la fundació nReine Elisabeth,.
Es tracta, doncs, d'una col.lecció formada amb extraordiná¡ia
rapidesa i aturada molt de cop.
A més, en el Museu es troba una altra col.lecció de segells de
temática sanit)¡ia titulada Álbum de sellos de correos. Dr. Jarne. Es
tracta, sens dubte, d'una donació, fruit segurament de l'amistar personal del doctor Antoni Jarne Jacue amb Joaquim Cusí i Furrunet. El
doctor Jarne, nascut a Jaca el 7904 i doctorat a Madrid el 1927, era
metge especialiaat en tisologia i cor. Fou inspector de sanitat i director de diversos dispensaris i sanatoris antituberculosos. S'ignora la
data de la donació, peró, amb rota segurerat, fou amb posterioritat al
1952, ja que encara inclou segells emesos aquell any.
L)lbum, amb cobertes de pell, té, en total, seixanta-dues págines (24 x 30 cm), sense numerar, separades per fulls protectors de
cel.lofana. En gairebé totes les planes hi ha dibuixos ocurrenrs i adornaments de colors, fets, segurament, pel mateix doctor Jarne, que, a
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més de donar vistositat, proporcionen els marcs per als segells. En
total, l')lbum dóna cabuda a 158 segells, perb, de fet, només en consewa 145. Si bé cada full obeeix a un tema, el conjunt no presenta cap
criteri, si més no aparent, de classificació ni d'ordenació.
Malgrat que bastants segells es troben també a l'ielb:ulr, Segells
Sanitat, bé es pot dir que, entre l'un i I'altre, el Museu Cusl de Farmácia disposa d'una extraordinária col.lecció de segells de tem)tica
sanitária emesos arreu del món fins als anys cinquanta del passat segle.
EI Museu Cusí disposa també d'una petita col.lecció de peces
numismátiques, especialment medalles, insígnies i algunes condecoracions.

En total, hi ha dipositades cinquanta-vuit peces, la gran majoria
són insígnies, alguna de repetida, d'assisténcia a congressos, generalment d'oftalmologia. Támbé nhi ha de dermatologia i de societats
médiques.

Una de les planes de l'A1bum
de segells del Dr. Jarne.
One page of
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Hi figuren també dues peces d'origen francés: una medalla, de
disseny modern, de 50 mil.límetres, encunyada per la Ceca de la monnaie de Paris per encárrec de Ia Societat d'Histbria de la Farmácia, el
1993, on es mostra l'anagrama de la Farmácia, a I'anvers, i un apotecari elaborant, en el revers; i una placa d'alumini de mida gran dedicada a Claude Bernard.
Són també especialment destacables dues peces més. La medalla
ovalada de bronze, de bonic dissen¡ commemorativa del 35é aniversari de la Universidad de Santo Tomás de Manila, que fou un obsequi, l'any 1961, de fray Lorenzo Rodríguez, deg) de la Facultat de
Farmácia de l'esmentada universitat. I-laltra correspon a una condecoració policromada de l'Academia Nacional Farmacia, conservada en el
seu estoig original; va pertányer durant quaranta-set anys a Javier
Blanco Juste, que en va fer donació al Museu.
La col.lecció, en el seu conjunt, no sembla fruit d'una cerca i
recopilació especial. Tot fa pensar que es va anar forjant sola, amb les
diverses peces atorgades a Ia família Cusí i amb algunes donacions.
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Aproximació a La col.lecció d'ex-libris
de Joaquim Cusí
Prof Dr.

IA coL.LECctó o'nx-ttgRts
ins el valuós llegat de qué la família Cusí Íéu donació, l'any 1997, a la Reial Académia de Farmá.cia de
Catalunya hi figura una important col.lecció d'exlibris, especialitzada en temes relatius a Ia salut i la
sanitat. No és estrany que la saga dels Cusí -els germans Joaquim i Carles i el seu cosí Rafael-, des de fa
just un segle impulsors filantrópics de Ia ciéncia i la indústria farmacológica, promoguessin també els valors, sempre balsámics, de l'art i
de la cultura.
Aquesta col.lecció d'exlibris, objecte del nostre estudi, consta
d'un conjunt de quasi cinc-mil exemplars referits específicament a la
tem)tica médica globalment considerada i l'oftalmológica en particular, i abraga panorir-micamenr una bona part de les mostres produides
sobre el génere pels millors artistes europeus durant el segle )O( En
aquest sentit, no hi ha cap mena de dubte a reconéixer que és una de
les col.leccions especlfiques d'exlibris més importanrs sobre el rema
médic i que, probablemenr, por esdevenir un punr obligat de consulta
per als estudiosos.
Iniciada per Joaquim Cusí i Furtunet (1879-1968) a la década
dels anys trenta del segle )O(, quan el col.leccionisme d'exJibris reapareixia amb forga en I'escena europea després de la Gran Guerra, la
col.lecció Cusí es presenta en els diferents contenidors que tot seguit
ressenyem.
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Ex-Libris de Ramon Casals i Vernís per
a J. Fabregat.

Ex-Libris of Ramon Casals Wrnís
for J. Fabregat.

El primer conjunt d'exlibris és format per vuit álbums de format
horitzontal (18,5 x 28 cm) que s'inicien l'any 1947 i a¡riben fins el
1954, per bé que el recull de marques de biblioteca per part de
Joaquim Cusí ja venia de temps enrere. En cadascun d'aquests irlbums
s'hi aplega un centenar d'ex-libris sense destriar, de carácter general,
amb mostres produides básicament a l'Estat espanyol,
Aquest primer conjunt ofereix les pistes de l'inici de la col.lecció
Cusí. Correspon al període d'entreguerres, en qué l'exlibrisme europeu
rep un impuls important i, sobretot, l'exlibrisme de l'Estat espanyol,
grácies a la fundació, a Madrid, de l'Asociación de Exlibristas Ibéricos,
l'any 1946, i sobretot, a l'Asociación de Exlibristas de Barcelona, l'any
1951, en un ámbit més actiu i proper. Ben segur que l'associacionisme
venia a potenciar la inquietud exlibrística de Joaquim Cusí, que ja
havia encarregat a l'artista mataroní Rafael Estrany i Ros el seu primer
exlibris personal gravat, carregat de simbologia, amb vista a l'intercanvi.

II
EI segon conjunt d'exJibris -sens dubte el més important- consisteix en sis caixes de gran fo¡mat (42,5 x32 cm), cadascuna de les
quals explicita al llom el seu contingut:
Caixa 1 -ExJibris médics: Alemanya-Argentina.
Caixa lbis -Exlibris no médics: Alemanya-Suécia.
Caixa 2 -ExJibris médics: Austria-Egipte.
Catxa 3 -Ex-libris médics: Espanya.
Caixa 4 -ExJibris médics: Estats Units-Gran Bretanya.
Caixa 5 -Ex-libris médics: Austr)lia-Suissa.
EIs continguts d'aquestes caixes són fulls de gran format
(41 x 32 cm), en cadascun dels quals figuren entre dos i quatre exlibris de tema médic, entrats alfabéticament pel nom
dels titulars i per nacionalitats, i documentats, a més, pel que
fa a artistes, técniques i procedéncia sempre que és possible. A
la caixa 1 bis figuren només ex-libris de tema no especlfica-

Ex-Libris de S. Frank per

a

A. Ludwig.

Ex-Libris ofS. Franb for A. Ludwig.

ment médic. Naturalment, en aquest conjunt hi ha de tot,
peró també s'hi contenen gravats realitzats pels millors artistes
contemporanis europeus, entre altres raons, pel fet que la
classe médica ha estat sempre una de les més sensibles a l'art i
a Ia cultura, com també al col.leccionisme i, per consegüent,
a Ia comanda d'ex-libris amb vista a f intercanvi.
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Aquest segon conjunt demostra com, en un segon moment, Joa-

quim Cusl, ben atrapat ja pel col.leccionisme i amb bon criteri, sent
la necessitat -si és que no l'havia sentir abans- d'especialitzar la seva
col.lecció. Per aixó la porta al terreny que li és propi, Ia medicina dins
el camp de la sanitat, si bé no tots els ex-libris médics reflecteixen
necessiriament la professió médica. De fet, Joaquim Cusl ho tenia
ftcil. Les seves estades a Alemanya i els seus conracres amb el centre
d'Europa per raons professionals li obrien el camí per poder connectar amb el moviment exlib¡ístic europeu quant a artistes i col.leccionistes, en plena expansió a mitjan segle )O(

III
El tercer conjunt d'exlibris, el formen dos aplecs que contenen
quasi un centenar de mostres exlibrístiques de tirulars oculistes amb
les seves corresponents explicacions documentals. El primer és un
quadern amb anelles (29 x22 cm) en el qual figuren vint-i-dues mostres específiques sobre el tema. El segon és una caixa (34 x 26,5 cm)
que conté seixanta-set exemplars igualment documentats, en el llom
de la qual s'especifica el contingut: Ex-libris oculistas y de elementos af.nes a la ofialmohgía. Aquests dos aplecs són Ia primfilatura del col.leccionisme de Cusí, el qual, acoranr encara més el seu terren¡ especialitza la col.lecció portantJa al camp de l'oftalmologia, una de les seves

Ex-Lib¡is de Aiglon per a Dr. Siklossl..
Ex-Libris of Aiglon for Dr

Siklossl,.

especialitats farmacéutiques.

IV
Encan existeix un quart conjunt en la col.lecció d'ex-libris de
Cusl. Es tracta de dues caixes més. La primera (29 x23,5 cm), titulada
com a Varios, amb numeració del 23 al 87, i la segona (30 x 23 cm)
titulada Recuperación de ex-libris uarios 1963-1986, amb noranta págines que contenen diferents exemplars.
Es tracta de dos reculls d'exlibris sense cap tem)rica
especlfica. Són els ex-libris que aplega qualsevol col.leccionista i dels quals no es desprén per la seva condició
com a tal. Aquests dos reculls s'expliquen, a més, pel fet
que Joaquim Cusí es jubilá l'any 1963, :una raó més que
aclaridora i justificativa per continuar la seva déria com a
col.leccionista, lliure ja de la cárrega professional, ajudat
per Ezequiel Pagés, un treballador de Laboratorios del
Norte de España a qui Joaquim Cusí encarregá Ia catalogació en fitxes dels exJibris de la seva col.lecció i la continuá després de la seva mort.
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ELS EX-LIBRIS DE LA FAMÍLIA CUSÍ

Ex-Libris de Rafael Estrany
per

a

Joaquim Cusí.

Ex-Libris of Raftel Estrdnl
for Joaquim Cusí.

IJapotecari Joaquim Cusí i Furtunet, d'esperit científic i emprenedor, fundá la seva farmácia a Ia ciutat de Figueres l'any 7902. La
seva inquietud, perb, el portá, juntament amb el seu germá Carles
(1880-1960) i, més tard, el seu cosí Rafael (1882-1962), a plantar la
llavor del que seria un gran laboratori farmacéutic, avui centenari, que
l'any l9l5 rebé el nom de Laboratorios del Norte de España, especialitzat en oftalmologia i dermatologia, uaslladat a la vila del Masnou
1'any 1925.
Per aquesta época, Joaquim Cusí, ja sensible al tema, encarrega el
primer exlibris per a Laboratorios del Norte de España al dibuixant
téxdl de Premiá Ramon Alcalá i Comes. Es coneixen moltes versions
de color i de mida d'aquest exlibris d'una certa reminiscéncia ornamental mode¡nista: un pot cerámic catall de farmácia en el qual es
representa un veler en mar temPestuosa, coronat Per tres estrelles i, a
la base, sobre una cinta onejant, la identificació del titular: LesoRArozuos DEL NoRTE DE EsPAñA. A dreta i esquerre del pot, dos
motius vegetals de belladona, de la qual s'extreu l'atropina, un Producte oftalmolbgic. A la base, arrels d'ipecacuana per a l'extracció d'emetina. Complementen les imatges la llegenda A ror vr,Nr I A PLENES \aELES, en catalá i castelll segons ies versions, i la paraula nx-LIBzuS.
Es tracta d'una bella mostra carregada de simbologia, amb les explicacions pertinents del simbolisme en diferents llengües en el seu
revers, tal com Ii agradava fer a Joaquim Cusí.
Lany 7955, Cusl encarreg) al dibuixant i aquarel.lista barceloní
Joan Anglada-Villá la creació d'un segon ex-libris de tema oftalmológic per als seus laboratoris. Es tracta d'una mostra suggeridora en qué
es representa un llibre obert amb Ia llegenda Tooos Los oJos soN
BELLoS CUANDo MIRAN Ar CIELO i un gran interrogant amb set ulls
escrutadors sobre un fons nocturn estelat. Aquest ex-libris, com tots
els que encarregava Joaquim Cusl, s'acompanya al revers d'un text que
explicita el significat dels símbols representats.
D'abans del 1958 és I'ex-libris gravat a l'aiguafort per Rafael
Estrany per a Joaquim Cusí. Se'n coneixen quatre versions diferents
d'impressió i de suport. Es tracta de la representació d'una cigonya
que reposa en el seu niu, al damunt d'un campanar d'un poble costaner. A la base, Ia llegenda A ulc arn¡ DEL cEL BLAU i el nom del titular, Joaquim Cusí, farmacéutic. Al darrere, una profusa explicació del
seu simbolisme, en catalá i castelll segons les versions.
Molt semblant d'estructura i concepció és l'ex-libris que, I'any
1964,Joaquim Cusl es ftu fer al seu nom. Támbé es tracta d'un pai-
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rural en qué sobrevola una alosa. A1 seu peu Ia llegenda Lerose
COM IDEAL DE VIDA. NO SOTS VIURE, TAMBÉ VOLAR. ATBCRTE, ETE,satge

cru¡. Ar¡c24, i la identificació del titular, Joaquim Cusí, farmacéutic. Com és habitual, al revers hi ha I'explicació del seu simbolisme.
De ben segur, Joaquim Cusí encomaná l'entusiasme exlibrístic al
i al seu cosí Rafael. Del seu germá Carles es coneixen tres ex-libris sense datar. Dos d'ells són dues xilografies antigues
adaptades com a ex-libris, un fet habitual en l'exlibrisme. La primera
és una fusta de caire ornamental barroc a base d'ángels, peuina i
escut, en el centre de la qual hi figura la inscripció Ex-risRIs. C¿¡los
Cusf FunruNET. MAS ANnc-Beu-AMAR. MASNoU-BancBLoNe.
Espeñ¡., en llet¡a gótica. A Ia segona xilografia es represenren dues
figures d'época sobre un fons d'arcades i el nom del titular a la base.
En el terce¡ exJibris, expressamenr dibuixat per a Carles Cusí, sobre
una forma circular es representa una figura femenina seminua encenent la flama d'un llantió. Entorn del cercle hi ha la inscripció ExLIBRIS CARLos Cusf i, a la base, la llegenda Le CreNcra A\,rvA t"A. LAMseu germá Ca¡les

Ex-Libris de Carles Cusí.
Ex-Libris of Carles

Cusí.

I-{ \4DA.
Del seu cosí Rafael es coneix un exJibris dibuixat per l'escriptor
Artur Balot i Bigues abans del 1959. Dins un cercle s'hi representa un
matr)s que destil.la dins una copa amb serp enroscada, la liegenda
MoN ¿¡En aUARGA tA t,r¡A i la paraula EX-LIBRIs. Al voltant del cercle hi ha motius ornamenrals d'olive¡a i el signe de Mercuri al darrere.
A la base, Ia identificació del titular, docror Rafael Cusí.
PARA DE

Queda encara per ressenyar I'exlibris a nom de Maria Teresa Cusí

i Nanot, filla de Carles Cusí. Es tracta d'un fotogravat auster on figura
una noia jove asseguda sota una arcada mirant al mar, amb la seva
identificació a la base. Curiosamenr, és un document fotográfic pres
des de l'emplagament de la torre Mas Antic-Bellamar dels Cusí, al
Masnou, propera als laboratoris.
Si bé aquests són els nou ex-libris de la família Cusí dels quals es
té const)ncia, queda encara per ressenyar Ia publicació en qtrafi El exlibris y su uso por los médicos y farmacéuticos que Joaquim Cusí encarreg). al professor Manuel Rodrlguez Codolá, l'any 1941, amb motiu
de celebrar-se a Madrid el Primer Congreso Nacional de Medicina
Práctíca.
Fem esment d'aquesta publicació pel que represenra. És el segon
escrit que apareix al món sobre el tema després que, l'any 1908, l'artista francés Henry-André edités a París Les ex-libris des Médecins et des
Pharmaciens. En el cas de Rodríguez Codolá, es tracra d'un modest
opuscle de vint-i-set págines amb carácter divulgatiu en qué es reprodueixen divuit ex-libris de metges i farmacéutics de l'Estat espanyol.
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significatiu que, just acabada la guerra civil i molt abans de Ia
creació de les associacions de Mad¡id (1946) i Barcelona (1951), Joaquim Cusí s'avancés a promocionar el tema exlibrlstic sense ser membre associat.

És ben

PERA LINAVALORACIÓ DE

T"q.

COL.LECCIÓ CUSÍ

Tot i que mai no es pot dir que una col.lecció és exhaustiva, temáticament parlant, d'entrada cal constatar que la col'lecció de Joaquim
Cusí constitueix una bona representació dels ex-libris referits al'Ars
Medica. É, p.. ,qrl.rta raó que, malgrat les limitacions i les mancances, Ii reconeixem el mérit de l'especialització exlibrística pel fet que
dóna compte d'un nombrós i representatiu conjunt de marques sobre
aquest tema. En aquest sentit, tal com hem avansat, la col'lecció de
Joaquim Cusí pot esdevenir un punt de referéncia important per als
estudiosos d'aquesta temirtica específica, ja que ofereix una bona
panorámica de les marques exlibrístiques produides a Europa des de
principis del segle )O( fins a la década dels ruitanta.
Situats en aquesta perspectiva, i entre els molts aspectes valorables
d'aquesta col.lecció -com poden se¡ els artistes autors dels exJibris,
les seves técniques de realització, els continguts temátics referits a
imatges o a textos, els aspectes de simbologia específica...-, volem destacar la titularitat dels exJibris. Aquesta col.lecció constitueix en ella
mateixa una história paral.lela a la histbria de la medicina a Europa i
a I'Estat espanyol referida al personal sanitari i els seus ideals, pel fet
que cada exlibris és un retrat psicolbgic dels seus posseidors.
Cada exlibris, a través de slmbols i d'al.legories i, sovint, acompanyat de lemes i llegendes, és un document de primera mI per conéixer els seus propietaris, sobretot en el camp humanístic, un aspecte
profusament explícit en la col'lecció de Joaquim Cusí, el qual completa amb comentaris cadascun dels exlibris, alhora que documenta
detalladament el titular de cada pega, sempre que li és possible.
Tot plegat ens mostra el grau de sensibilitat de Joaquim Cusí.
Aquest, més enllá del negoci entés en termes estrictament económics,
sabé imprimir en el seu treball professional el segell personallssim del
seu amor a l'art i a la cultura, manifestacions inequívoques de l'esperit i font de plaer per als humans.
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La biblioteca del Museu Cusí de Farmácia
Prof. Dr. Josep

a

M.

Suñé i Arbussl

biblioteca del Museu Cusí de Farmácia té més de nou

mil volums.
Cal assenyalar que no és una biblioteca que procedeixi

d'un fons concret més o menys homogeni, sinó que
s'ha format per les aportacions fetes per donants, en
especial del camp sanitari, i per adquisicions de Joaquim Cusí. Aixó fa que el fons sigui molt heterogeni, fins i tot amb
obres que no tenen res a veure amb el camp sanitari, per aquest motiu
s'han separar del fons principal.

Els llibres antics a la biblioreca.

Antique
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Darrerament, i amb molt bon criteri, s'han separat i ordenat les
obres anteriors a 1850, més de cinc-centes, que són les que s'estudien
a continuació, agrupades en sis seccions: Farmácia, Oftalmologia i
Óptica, Medicina, Cirurgia, Obstetrícia, Anatomia i Varis. Alguns
exemplars pertanyen a dues o tres de les seccions; es recullen en Ia que
es considera principal tenint en comPte el contingut de l'obra.

FARMÁCIA
D'un total de setanta-una obres,
al

XVII, vint-i-una

al

set pertanyen al segle

X\4II i la resta a la primera

XVI, nou

meitat del XIX. Es

comenten les més importants.

Fen¡¿¡coPn¡,s oFICIALS

El grup de veritables farmacopees és.representat per les següents:
Pharmacopoea cathalana siue antidotarium barcinonense restituturn, et
reformatum, obra del protomédic de Catalunya Joan Alós, impresa a
Barcelona el 1686 (la cátedra d'História de la Farmácia de la Facultat
de Barcelona va editar-ne un facsímil I'any 1975 amb una introducció explicativa de l'autor i el text; sobre la seva oficialitat vegeu: nSobre
el pretendido ámbito de Pharmacopoeia Manircnsis y la no oficialidad

.

i. r .ii,.'.

de Pharmacopea Cathalanar, Xavier Sornl Esteva, Cir Far l99l;
l3l 1): 239 -252). La segueix cronolbgicam em la P h armacop o e a Ant*
telredamensis in qua medicanlentd, quae amstelodarni in usu sunt, arti'
7701. La
ficiose preparantur at et elrarn uirus et doses, publicaáa el
Pharmacopoeia Matritensis del 1762, és a dir, la segona i darrera edició, de Ia que alguns autors consideren primera farmacopea nacional

espanyola, opinió que, com demostra Xavier Sorní, no té fonament
históric (vegeu lloc citat anteriorment). De les quatre edicions de la
Pharmacopoea Hispana, hi figuren la primera del 1794,la tercera del
1803 i la quarta i darrera del 1817; hi manca l'edició abera o seSona,
del 1797. Támbé hi figuren les edicions primera i segona del Cod'ex
francés del 1818
i!t.::t.t t.,

i el 1837 , respectivament.

; .¡", ¡jfj?'"l:tll

Feru¿,q.coPPr,s

Phdrmacopoea Hispann,

Madrid. 1803.

No

oFICIALS

Moltes obres porten el motfarmaco?ea eL el títol, peró no tenen
el reconeixement oficial de farmacopees. Entre d'altres, hi figuren les
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següents: Pharmacopoea dogmaticorum restituta, de Quercetano, del
1607; Pharmacopoea Schrodero-Hoffinanniana illustrata et aucta, qua
composita quae celebriora, huic Mineralia, Wgetabilia y't Animalia

Chimico-Medicé describuntur..., del 1687; la Pharmacopoeia extemporanea, de Thoman Fuller, del 7722; la Pharmacopoeia domestica, del
mateix autor, del 1753; la Pharmacoltoeia Bateana, de Georgi Batei, en
les edicions del 1752, el 1763 (aquesra aumentada con los seffetos
godard'ianos de Jonathan Godardi i un apéndix de Thomas Fuller) i el
1779; de la Pharmacopée [Jniuerselle... de Nicolas Lemer¡ les edicions

del 1734 i el 1763; el Codex medicantenteriut seu pharmdcopoea parifacultatis medicinae, de Joan Baptist4 Boyer, del

siensis, ex mandato

1758; la Pharmacopée du Collége Royal da Médecins de Londres, de H.
i l'edició castellana de La

Pemberton, en l'edició francesa del 1771,

I

ri_ii !l :!l lr

r.).it:;

.

Pharmacopoea Dogmatlcorum Restitutl1.

parís,1607.
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nueuafarmacopea d.el Real Cobgio dr Médicos de Londres..., de Roberto

'ü{hite, editada a finals de segle (1797); la Pharmacopoea generalis, de
Reinhaldo Spielman, del 1783; la Farmacopea en castellano o colección
de las firmula"s más usuales y aueditadas d¿ h manitense y española, edítada anónimament el 1823, de la qual existeix una edició amb el títol
de Farmacopea matritense en castelhno, sols diferent en alguns punts

Pharmacopoea Cathalana,Joannis Alos.

Barcelona, 1686.
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del próIeg i la introducció (ampli estudi d'Elvira Bel i Josep M. Suñé

Hist. Farm. 1984; )O§/ [138]: 69-87);la
d'Antoni Campana, del 1825; la coneguda
Uniuersal, o reunión compardtiua de las farntacopeas dr

a Bol. Soc. Esp.

Farmacopea

Ferrarese,

Farmacopea

Amsterdarn,
Ambereg..., de A. J. L. Jourdan, en edició en ües volums del 1829;
per acabar, cal citar la interessant i poc coneguda Farmacopea Española, de Pedro Luis Aguilón, del 1844.

FoR¡¿ur¿¡,rs
És

diflcil de separar

els veritables

formularis de les col'leccions de

receptes, moltes vegades unides a tractats de medicina o cirurgia.

Amb

denominació concreta de formula¡i existeix, a la biblioteca del Museu

g}{§H§&
', FX*-q R I#,e{- L}

*§¡ti t¡rirtrr

, .iq{la ttt(tt{:
t

l¡¡ {¡tt¡'t¡

$¡tf

'{}¡{;ir

i it"

f ili ii¿.:.., I l ''r.1-¡'c
l.ocuplctic;r, rI I*ngi {-'1}lcn(intior.

Pharmacop

o e

ia Matritens is.

Madrid, 1762.
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Cusí, una edició ja una mica rardana de l'edició médica de la cinquena
edició de la coneguda obra de Félix de Eguía del 1785, Formulario d.e
medicamentos, experimentado de muchos años a esta ?arte en los Hos-

Mnteria M édicd D i o s corides dno tada
porAndrés Lagun¿, Madrid, 1733.

pitales dr hs Reales Exercitos, I mandado obseruar en los Reales, y Generales dt Madrid; del I 8 1 9 figura el Formulaire de poche, ou recueil des
formules les plus usitées dans la pratique de k méd¿cine, contenant la
classification drs dffirents médicaments simples...; del famós Formulario
magistrql y memorialfarmacéutico, de Cadet de Gassicourt, exisreixen
la quarta edició, del 1822, amb notes de_D. J. i D. P P, i la del 1839
alargada consid.erablernente ?or S. Cottereau y L. Delamortibre (vegel
Martin Barea M" P i Suñé J. M., nCadet de Gassicourt: su influencia
en España», Congr Intern Hist Farm, Granada 1985:405-406 i nLa
premiére édition espagnole du Formulaire de Cadet de Gassicourtr,
Reuue Hist Pharm, 1989; 36: 72-77); de Joan Francesc Bahí i Fontseca, Formulae medicae, qads ad usurn castrensis nosocomii barcinonensis,.., 2aedició, del 1823 (vegeu Martin Barea M" Pilar i SuñéArbussá

])

fTDACIO

DIOSCOI{"I

ANAZAIl.BEO,
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J. M., «Los formularios del Nosocomio Militar de Barcelona de Bahl
y Fonsecar, IV Congrés d'Histbria de la Medicina Catalana. Poblet
1985, Actes l: 154-166); del 1827 és la cinquena edició del Formulario para h preparación y uso de uarios medicamentos nueuls, de F.
Magendie; del 1835, el Nueuo formulario práctico dr hospitales o colección defiirmulas de los hospitales ciuiles y militares; dei 1841, el Formukrio LJniuersal de Francisco Ñu^rez en tres volums; del mateix an¡
el Nueuo formulario de prácticos, conteniendo 2000 firmulas magistrales y oficinabs, seguidos de los awxilios que deben darse a los asfcsiad.os y
enuenenados y de un rnemorial terapéutico, de F. Foy; del 1845, w
Nueuo formulario médico-qaiñrgico de hs hospitales generales I demás
establecimientos de Benef.cencia de Madrid; el Formulario portátil de hs
principales medicamentos usados en rnedicina y principalmente d¿ hs
naeuamente innoducidos en materia médica: sus fírmulas en ktín I castelhno, sus dosis, modos de adminis*ación y efectos en la economía
uiuiente, de la Revista Médica de Santiago (1848).

Nombroses obres van acompanyades
d'un formulari, com Formules d.e medicine
tirées de la pharmacie, galénique et chyrrtie:
est traité dr k methodr d'ordonner toute
sorte de remédes pharmaceutiques et dr les
d.p?ro?i.er h chaque maladie, de H. Tencke
(1686); el conegut Recueil drs rern)d.es faci-

oil il

les et domestiques, choisis, expérimentés et nés

?our toute sorte de mahdies internes, externes et dfficiles de guérir, de
Fouquet (1731); el Thesauro Apollineo, Galenico, Chimico, Chirurgico, Pharmaceutico

approuués

o compendio de remedios para ricos

e

póbres,

Yigier (1745); el Conspectus formularum medicarum..., de Joan Junckero
(1776); eI Précis d¿ la matiire médicale..., de
Lieutaud (1781), a.uec un grand nombre de
forruules; la Med.icina domestica, de J. Buchan (edicions del1792 i eL1798), amb un
de Joan

apéndice que contiene la farmacopea necesaria para el uso de un ?drticulat\ el Thaité élé-

rrientaire de thérapeutique médicale suiui

d'un formulaire, áeL. Martinet (1837).
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Mereix capítol a partla Mat¿ria médica de Dioscó¡ides, rePresentada ala biblioteca Cusí per quatre exemplars: el més antic és de Marcello Vergilio, editat el 1532 per An. Cratan Drum et Io Bebelium; el
1552 perYin rrrzo Valgrisi, botega d'Eras mo, con li
següent .dit"t

.l

esso la terza uoba illustrati et copiosamente arrtpliati, co'l
libro de gli Antidoti...; un tercer exemplar, incomplet, que podria
se¡ del 1579 i, finalment, un qr¡art exemplar del 1733, anotat per
Andrés Laguna, firmat per Francisco Suárez de Ribera, imprés a Madrid per Domingo Fernández de Arrojo (per aprofundir en I'obra de
Dioscbrides, vegeu La «Materia médica, de Dioscóridrs. Tiansrnisión
medieualy renacentista, C. E. Dubler, Barcelona 1953).
Hi ha, a part de les anteriors, un fons important d'obres de farmácia de les que es consideren clássiques, bé pel seu carácter capdavanter, bé per Ia seva difusió. Són destacables les següents: De simplicium medicamentorurn, de Galé (1576); Antid.otarium speciale, de Joan
Jacob Veckero (1581); Theriaque dAndromacus, de Moyse Charas
(1685); Tl¡esaurus armamentarium medico-chymicum, de Hadriani
A. Mynsicht (1697); tres Palestra pharmaceutica chymico'galenica, de
Félix Palacios (1706, edició prínceps de J. García Infanzón, í 1763 i
1778, editades per J. Ibarra, que són les dues penúltimes editades a
Madrid, pel mateix editor); el Tyrociniurn pharmaceuticum theorico'
practicum, galeno-cbymicum, de Joan de Loeches (la de Barcelona del
1751, editada per Joan Jolis, i Ia de Girona i Vic, darrera, del 1755,
editada per Narcís Oliva: vegeu
"El Tyrocinium pharmaceuticum

suoi discorsi da
sesto

Opem Omnia Medico-Pr¿ctica
Georgii Baglivi.

et Antltomicd,

Basilea,1737.

de Loeches, publicat a Girona el
,,¡,,i.. Ii,r,,.i,:i1r Íi,r.i.r:i1'
ll ¡ Lr:;lr:./,:,i,.:'., lrr':r' l.r'¡''

íi i' ;1 §{" & {l

&'{

}ri

1755",J. M. Suñé fubussá, Collegi de Farmacéutics de Girona,
25 anys dr la inauguració de l'actual seu, 1972-199V; del7762,
l.na Thrifa o regulación de los precios a que se han dr uend.er los medicamentos simples, y com?uestos
los Boticarios del Principado
Cataluña,
y Condad.o de Cerde
daña, d'Anto¡i Pla, editat a Bar-

por

celona per Teresa Piferrer; la Car-

tilla pharmaceutica, de Pere

de

Viñaburu (1778); el curiós Nueuas ?ro?iedades d.e la sal, diserta-
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drmuestran las incomparables uirtudes d.e
hacer d.e ella en

h Laguna de la Higuera, y el uso que se puedr

beneficio de la salud, de Vicens Ferrer Gorraiz Beaumont (1780); els
Elements de Pharmacie, de M. Baumé (1784); el molt inte¡essant
Composición, uso y uirtudes del agua balsámica, uulgo de Brea, de G.
Berkeley (1786); Ia Noticia indiaidual de las aguas minerales de Pedrét,

la ciudad de Gerona, de Cristóbal Thomás y Rosés
(1787); el Thatadn drl uso de la quina, de Thomás de Salazar (1792);
la molt célebre Quinología o natado del árbol de la quina o cascarilla,
d'Hipólit Rluiz (1792); una edició, la del 1796, del Tiatado de uendajes y apósitos para el uso de hs Reales Colegios de Cirugía, de Francesc
extramuros d¿

Canivell, imprés a Madrid per Joseph Doblado; el conegrt Diccionario elemental

dc

farmacia, de Manuel Hernández de Gregorio en

tres volums ( 1798- 1803); la Farmacología quirúrgica o ciencia

d.e

medi-

camentos externos é internos precisos para curar las enfermedadrs de

ciru-

gía. Con un tratado de Farmacia relatiuo a la preparación y composición
de los ..., de J. J. Plenck (1798 i 1805); la tercera edició dels Elementos
d¿ Farmacia, de Francesc Carbonell (1803; vegeu «Discursos en com-

memoració dels 200 anys de la publicació de l'obra de Francesc
Carbonell i Bravo Elementos dr Farmacia fundad.os en hs principios de
la Química rnodrrnau, Consell Interacadémic de Catalunya, Barcelona
2002); l'Arte d¿ recetar, de J. B. Tiomsdorff (1807), il.lustrar i augmentat per Carbonell (els Laboratoris Ferrer Internacional en van editar un facsímil el 1982); també del 1907,\'Explicación d¿ k naturaleza, principios, uirtudes, usos I dosis d.e las preparaciones y composiciones
de la farmacopea de España, de Josef María de la Paz Rodrlguez; el
Thatadn sobre las naeuas ?re?araciones d¿l oro, o nueuo métodn para combatir l¡u enfermedades sifilíticas, esuofuhsa.s y d¿má¡ d¿l sistema linfático
(1820), deJoan Pagés; un poc conegut Cuadro o exposición sumaria de
bs efectos inrnediatos de las prEaraciones I d.osis de hs medicamentos más
alabadns, traducció de la darrera edició de París del manual medico-

quirúrgic d'Authenac ( 1 82 1 ) ; la coneguda Nomenc latara farmacéutica
y sinonimia general dr farmacia y de rnateria médica, de Manuel
Jíménez (1826); l'Arte de recetar y formukrio práctico, conforme a las

públicas dadas en el Real Colegio d¿ Medicina y Cirugía de
Barcelona, deJoan B. Foix i Gual (1835); finalment, els coregrts 7hatado dr farmacia operatoria, o sea farmacia experimental, de Raimon
Fors i Cornet (1841) i eI Tiatado defarmacia teórico y práctico, d'E.
Souberan (edicions del 1742 i el 1747), en qué tants farmacéutics
lecciones

basa¡en la seva formació. No podia mancar-hi una edició del molt
popular Manual de la salud: medicina y farntacia domésticas, de
Raspail, la de|1847.
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OFTALMOLOGIA I OPTICA
Malgrat Ia dedicació dels Laboratoris Cusí a medicaments oftalmics, poc més de trenta llibres tracten el tema fins el 1850. En podem
destacar alguns. Tán sols un del segle X\4, del 1520, és el De natura
oculorum, del florentl Jordi Vallae; tres del segle XVII: Opticorum, de
F. Aguiloni (1613); L'oprique, de P P Ango (1682); la Ophthalmographia, de \fl Briggs (1686).
El segle X\{III está, lbgicament, molt més ben representat: el
Traité des maladies de l'oeil et ses remédls, d'A. Maitre-Jan (1740); el
Sinopsis morborum oculis..., de J. Dechevarure (1753); el Volkomen

drr optika of gesigthiund¿, de R. Smith (1753) i l'edició francesa del 1767; les Dissertatio de amblyopia i Dissertatio d¿ Visione,

samenstel

ambdues de F. J. Bernadac i ambdues del 1758; e\ Nouueau *aité des
maladies des yeux. Histoire d'un reméde tris fficace pour la faiblesse et
roageur d.es yux, de Saint-Yves (1767); el molt interessant per a l'época A tredtise u?on the extrdction of the uystalline lens, de G. Borthwick; la molt curiosa obra italiana Storia d¡ quatro fiatelli nati ciechi e
guarite coll estrazione delle caterane, de F. Buzzi (1779); Doctrina de

morbis oculorum, deJ. J. Plenck (1781 i 1783), traduidaellTgT amb
el títol Tiatado de las enfermedades de hs ojos; el Recueil dr mémoires et
d'obseruations, tdnt sur les maladies qui attaquent l'oeil et les parties que
l'enuironnent, que sur les moyens de les guérir, de G. Pellier de Quengsy
(1783); el molt interessant Tiatado de las enfermedades d¿ los ojos, para
instrucción d¿ hs alumnos del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, de

D. Vidal, pensionat per estudiar a l'estranger (editada a Barcelona el
1785); el Précis ou cours d'operations sur la chirurgie des yeux, també de
Pellier (1789- 1790); la traducció del Tiaité d¿s maladies des yux..., de
L. F. Deshais (1790); l'interessant TTatada dr k ophtalmia y sus especies, deJ, Naval (1796), que dedica la primera p.ri h gorr r.r.r,r, 1"
"
segona ala cataracta i la tercera a Ia matéria médica,
Ja del segle XIX, un curiós Supplément á I'optique de Smith, contenant une théorie générale d¿s instrurnents de diop*ique (1800); el Sagl¡io

di

osseraazioni e d'esperienze sulle principali malattie degli occhi (1S01),
del conegut A¡toni Scarpa; el Manuel de I'oculiste, de H. von tWenzel
(1808); Ia Dissertatione sulla cateratta ?resentatd e sLstenuta ?ublicamente

auanti ld Facoha Medica drlla Accad¿mia Imperiali di Pisa, de Francesco
teórico práctico de las enfermedadls dz
hs ojos, de Blasco Jorro (1814); d'import).ncia fa¡macéutica els Cachets
antiques des rnéd¿cins oculistes, de Tochon d'Anneci (1816); Le conseruateur dr la uue , suiui d.e Manuel d¿ l'ingénieur-opticien, de C. Chevalier
(1820 i 1835); el famós Tiatadn dr la"s enfermedad.es d.e hs ojos, també

Antommarchi (1812); eI Tiatadn

1i0
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XIX (1828);

tn

Tiatadn de ble-

faroplastia, de Joaquim Ysern Molleras (1834); el Traité d.e lbphtalmie,
la catarate et I'amaurose..., de J. Sichel (1837); la Chirurgie oculaire, de
Charles Deval (1844); curiós

i

també important per al farmacéutic els

A?untes acerca drl peligro que hay en usar algunos colirios mal formulados
o malpreparadot en los casos de úlceras en la córnea, deJ. V Fillol (1845);

el Tiatado

teórico y páctico de las enfermedad¿s de los ojos, de L. A. Desmarres (1847); i, finalment, per la seva relació amb l'óptica els Consejos
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De Humani Corporis Ftbrica,
And¡eae Vesalii. Venecia, 1568.
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contra h debilidad de h ai¡ta, para mejorarla, fortifcarla y conseruarla
en buen estado hcuta la edad más auanzadd. De los anteojos, d.el modo de
escojerlos y la edad en que deben empezar d usarse, de Cristóbal Lusardi

(1848).

MEDICINA
És el bloc més nombrós de la biblioteca i lógicament també d'obres anteriors al 1850. Tan sols es mencionen les més importants o
curioses.
Només dues pertanyen al segle XW: el Medicae artis principes, post
Hippocratem et Galenum, de 7567, i el curiós Tratamiento de enferme'
dades de los riñones, uexiga y arina, de Francesc Díaz, del 1588.

Del

segle

XVII són el també

curiós Relación

y

memoria de los

marauillosos efectos 1t notables prouechos que han hecho, y hacen, los pol'
uos blancos solutiuos de la quinta esencia del oro, d'A. Quintilio (1616);

ilI§ÍATTTTÜ

NE

el Galeni librorumm prima classis. Naturam corporis hurnani, hoc est ele'
me nta, ternp erdturas, h um o res, stucturae h a b it idin is q ue ; mo do s, p artium
anatornas, usus, facubades et actionel.., de Galé (t623);l'Obra general
de medicina y cirugía, de Francesc Díaz (1627); uns Aforismos de Hipócrates, de Breche (1646); el conegut Methodus presribendi formula:
remedioram. Cum adjuncto tnateride medicae ,/sterndte, de P Morelli
(1665); l'Opera medica uniuersa, de L. Riverio (1672); la tercera edició
deI Fructus medicinae ex uariis Galeni locis decerpti, de J. C. Amato
(1682); la Miscellanea curiosa siue ephemeridum medico-physicarum
Germanicarum (1884) i el curiós Galeno ilustada, Auicena explicado y
doctores seuillanos defendidos, d'A. López Cornejo (1699).

§
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El segle

§.

XWII

está notablement representat, de tal manera que

es

fa diflcil de seleccionar el més interessant. Entre d'altres i per ordre
cronológic d'edició poden mencionar-se: Medicina y Cirugía racional
y espargírica..., de Joan de Vidós i Miró (1709 i 1733); Espejo de k
philosophia y compendio de toda la medicina, theorica y práctica, de
Juan de la Torre Balcárcei (1715); diverses obres del gran Francisco
Su¿írez de Rivera, com ara Resoluciones de consubas médicas (1721),
Ilustración y publicación d¡ los 17 secretos de Curuo Semmedo, confir-

i.tr:,r* (. r:. i
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¿
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D isp utat i one s C h irurgi cae,
Albertus Hallerus. Latsannae,

.

77

55.

rnadd¡ sus uirtud¿s con rrtarauillosas obseruaciones... (circa 1727),la Medicina ilustrada... del 1724 (pel que fa a I'autor, vegeu J. L. Valverde,
La farmacia y las ciencias farmacéuticas en la obra dz Suárez dt Riuera,
monografia XIII de nCuadernos de Historia de Ia Medicina Española,, Universidad de Salamanca 1970); l'Encbiridion medicurn
?racticunt, de J. Jackson (1722); la famosa história de la medicina de
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Daniel le Clerc titulada Histoire de la médecine, oü l'on uoit I'origine dt
les progrés de cet Art, de siécle en siicle; les sectes, qui sy sont
formées, les

&

noms d¿s médecins, leurs découuertes, leurs opinions

les circonstances...

(1723); la Tabula smaradigra..., de Ph. Fraundorffer (1732); la Medicina práctica de Guadalupe, de F. Sanz de Dios y Guadalupe (1739);
molt ben representat és el conegut A. Piquer amb la Medicina uetus...
(1741), el Tiatado dr calenturas (1760 i 1788), Las obras de Hipócrates
más selectas (1757, 1761, 1770, 1774, 1781, 1788),la Praxis medica
ad usum Scholae Valentinae (1772); les Obras médico-quirúrgicas, de
Madame Fouquet (1748, 1750); la $tphilis ou le mal uenérien, de G.
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Opera Medicd Uniuers¿, Lazari fuverij.

Lugduni,1672.
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Fracastoro (1756); de Thomas Sydenham l'Opera medica (1757) y la
Medicina pratique (1784); de Joan futruc el De rnorbis uenereis (1760)
i la traducció castellana en quatre volums del 1772; de Van Swieten el
Tiaité de peripneumonie (1760) í la Desripción compendiosa de ks

I

del exército, con un nueao, fácil seguro
methodo de curar el mal uenéreo (1761. 1767); el Tí,atadn theóricopráctico de materia médica, de Joan Rancé (1773); un mmolt curiós
Curso de enfermedades uenéreas dictado en la Real Escuela dt Cirugía d.e
Barcelona ?or uno de sus Maes*oL con un tu?lemento dcl natamiento
uenéreo de k Tiopa, a fin dr euitar ciertos abusos muy perjudiciales a estos
enfermedades rnas cornunes

i

indiaiduos, de J. A. Capdevila (1782); del mateix any el Tí'atado patológico teórico-práctico d.e hs tumores humorales, aneglado para instrucción de los alumnos d.el Real Colegio de Cirugía de Barcehna, de
Domingo Vidal; el Compendio d.os segred.os medicinaes ou remedios curuianos, de J. Curvo Semmedo (1783); diverses edicions de f'Opera
omnia medica de Hermann Boerhaave (1783, 1788, 1796);la important monografia de Vicens F. Gorraiz, Juicio o dictamen sobre el proceso
de la inoculación presentado al tribunal dz hs sabios para que h juzguen,
por el Doctor en Medicina D. Francisco Saluá y Campillo... (1785); del

mateix any la Medicina daméstica, de J. Buchan; del 1786 la curiosa
obra Preseruatiuo segulo d.e k enfermedad d.el nigo llamada comúnmente
niebla o tizín, de V Alcalá Galiano i f interesant llibre del conegut J.
Masdevall, Relación dr las epidzmias dr calenturas pútrida: y malignas,
que en estos años se han padecidn en Cataluña, y principalmente dc la que

178i...; uns Aforismos de Hipócrates, de
Sedeño (1789) i altres de Villabrune (1794); fins a cinc edicions dels
Elementos dt medicina práctica, de Cullen (1790, 1791, 1792, 1793,
1796); el tan conegut i important Tiatadn drl uso d.e la quina, de
Ramón Salazar (1791.); les Obseruaciones sobre el pulso, de Solano de
Luque (1797) i el Prontuario de medicina clínica i práctica, de Joseph
se d.escubrió el año pasado de

Quarin (1799).
A Ia primera meitat del segle XIX pertanyen, entre d'altres, els
següents impresos: del 1800, els Elementos d¿ medicina, de J. Brown,
«Epidemia de Cádiz de 1800», suplement de La Gazeta dr Madrid, i
la Terapéutica clínica infantil, de J. F. Bosc; del l80l , Las leyes ilustradas por las ciencias flsicas, o natddo d¡ medicina legal y d.e higiene pública, de F. M. Foderé, en set volums; els Apborismi de cognoscendis et
curandis ntorbis, del ja mencionat Boerhaave ,

y

señores

dzl

Consejo,

por

ila

Real Céduh dr S. M.

k cual se manda cesar h Junta general de

gobierno dr la facubad reunida, se restablece el Proto-Medicato...; del
1802,1'Institutionum medicinae practicae , de Burserius, i els Elementos
de medicina práctica, fundados sobre el sistema de Brown, de \leikard

tt4

El

Museu

Cusí

de Farmácia

(1802-1804); del 1803, la interessant Epidemiologia española o histo-

ria cronológica de

las pestes, contagios, epidemias

!

epizootids que han

acaecido en España dude ld uenida de los cartagineses hasrd el dño 1801,

i el Tratado

de Joaquim de Villalba,

histórico y prrictico de la uacuna,

L. Moreau; del 1804, el Compendio sobre enfermedades uenéreas,
de Fritze; del 1805, Ia Memoria sobre el uso y abuso de la aplicación de
la química a la medicina, del ja anomenar Francesc Carbonell (veger-r
la referéncia); del 1807, el Curso elemental de las enfermedades de las
mujeres, o ensdlo sobre un nueuo método para clasifcar 1t estudiar las
enfermedaes d€ este sexo, de Vigarous; del 1813, la Introrlucción metódica a la teórica y prácticd de la medicina, de Macbride; del 1814, el
de J.

Tidtado de la blenorrhagia 1, de la lúe uenérea, de Benjamí Be1l, aug-
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mentada amb la Farmacopea sifilítica, de Swesiaur; del 1817, uns
Aforismos de Boerhaue pdrd clnocer )/ curar las calenturas, de Stoll; el
TVatado de las enfermedades de los niños hasta la pubertad (1819), el
Tiatado de las enfermedades de las mujeres (1821) i els Nueuos eleruen'
tos de medicina (1831) de Josep Capurón; del toxicóleg universal
menorquí Mateu Pere Orfila el Tiatado de hs uenenos... (edició castellana del 1819 i francesa del 1826), ilas Lecciones dr medicina legaly
forense (1825); els Elementos de terapéutica y materia médica, de
Ramón Capdevila (1825, 1840 i 1843); les curioses Lecciones del
Dlctlr Brousais sobre las flegnnasias gástricas llamadas fiebres czntinuas
esenciales..., recollides per Caignou i Quémont (1827); Aforismos dr
Hi?tícrates, de Montes (1827 i 28), de Casal i Ttda (1843) i de J. de
Arce (1847); els Elementos de moral médica, de Féix Janer (1831 i
1834); els Elementos de medicina y cirugía legal, arreglados a k legisk'
ción española, de Peiró y Rodrigo (1832); la Memoria sobre el cólera'
morbo epidémico..., de Broussais (1833); el Diccionario dc medicina y
cirugía prácticas, editat pel Colegio de Sordomudos (1839-1843); els
Elernento¡ de lo¡ afectos internos, que siruen de ba¡e a las lecciones que da
en su cátedra el director del Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona,
del conegut Ignasi Amedler i Ros (1840); el Tiatadn d.e Terapéutica y
Materia médica, de Pidoux i flousseau (1841-1842); el Tiatado com'
pleto de patología general, de Chomel (1843 i 1847); del mateix an¡ el
Tratado de las enfermedades de los niños, de John Burns; el Tiatada de
patología general, de Fillol (1844); la Guía d.el médico práctico, de
Valleix (t845); el conegut Manual de materia médica..., d'Edward
Milne (1845); de Pere Mata, el Compendio de toxicología generaly espe'
ciali el Tiatado de medicinay cirugía legal (1846 els dos); el Tiatad.o
de terapéutica general, de Lluís Oms (1846); l'Enciclopedia d.e terapéutica, tres volums, de Hurtado de Mendoza (1847); el Manual histórico
de lamedicinaen jeneral, de J. B. Perales (1848); unadeles moltes edicions de la obra de Raspail, Manual de la salud, o medicina y farmacia
dornésticas (1849).

CIRURGIA
Després de medicina és la secció amb més obres anteriors al
1850: un centenar. Algunes ja s'han mencionat al'apartat de medicina per tractar d'ambdues matéries. També s'enumeren les més interessants.

Les edicions més antigues són del segle XVII, ent¡e les quals la
Cirugía uniuersal y particular de I cuerp o l¡urnano, de Juan Calvo ( 1 626) ;
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l'Obra general de medicina y cirugía, de Díaz y Fragoso, del 1627,

la

i

del

y práctica de cirugía..., de Juan de Vigo; la
Recopilación dr toda la theórica y práctica de cirugía..., de Romano
Valenciano (t665); les Oeuures chirurgicales, de Aquapendente (edicions francesa i italiana, ambdues del 1666); la Prfutica y teórica de
mateix any

Teoría

cirugta en romance

!

en

latín..., de D. Daza Chacón (1673).

'!I¡ l¡ ¡,r¿¿:txér¡+¡r ¡i{l ¡;q¡É¡ §¡,¡¿i.!gr.¿Srrt¡ ::m ii+* d*1*jre¡.4:
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Histori¡

de la composición deL cuerpo

humdno, Joan de Valverde de Amusco.

Roma.1556.
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Del segle XVIII poden citar-se el Compendio cirúrgico, útil 7 prouechoso..., de D. A. de Robledo (ediciones de| 1702 i el 1733); e1s
Principios de cirugía..., de Gerónimo de Ayala (1705); la coneguda
Cirugía racional y espargirica..., de loan de Vidós i Miró (1709 i 1733);
la Cirugía merhódicd chlmica reformada, del ja citat F. Suárez de Ribera
(1722); el Examen nueuo de cirugia moderna, de M. Martínez (1743);
la Cirugía, en el qual desimpressionando ld curación galénica, se tatd del
mejor méthodo de curar toda especie de heridas..., de Carles Musitano
(1744); les hutitutiones chirurgicae'.., de Heister (1750) i diverses edi-

cions castellanes (1757'1759, )'761, 1767, 1770' 1775, 1785): la
Crítica sinopsis de la cirugia, 1 compendio práctico manual de sus opera(1753); les Disputationes chirurgicae selectae, en quatre
volums, d'A. Hallerus (\755-1756); el Manual de Cirugía práctica, de1
conegut Virrey i Mange (1760'l; e\s Principios de Cirugía, de G. de 1a
Faye (1761, 1771,1781,1789); els APhorismos de Cirygía, de Hermann
Boerhaave comentats per G. van Switten (1774, 1776' 1779' 1784'
1786, 1807); la Cirugía expurgada, de J. Gorter (1780); el Curso teó'
rico-práctico de operaciones de cirugia , de D. Velasco i F. Villaverde
ciones, de Sharp

(1780 y 1807), seguit deles Operaciones tle cirugía.. , del segon (1788);
per la seva importáncia histórica cal esmentar la Real Cédula de S.M. 7
señores d.el Consejo, en (lue

se

en
?rescribe el método que ha de obserudrse

el Tribunal del Proto-Cirujanlttl en los exámenes de Cirujanos 1' de

los

Sangradores..., del 1797; e\ Sistema 0 cur50 comPleto de cirugía, de Be1l,

en sis volums (1798, 1813).

De Ia primera meitat de1 segle XVIII hi trobem, er.rtre d'altres, les
Instituciones metódicas de cirugía, en quatre volums, de Capurón
(1820); la Nosog"afía y ter/lPéuticll tluirúrgicas, de Richerand (1822):
e\s lVueuos elementos de cirugía y de medicina oPerultiutt' de L. J. Begin
(1827 i 1846), amb el suplement de Frau (1832); el Tratado comPleto
de Cirugía, de Chelius (1843); els Nueuos elementos de cirugid 1t medi'
cina, de Madoz i Sagasti (1846).

OBSTETRÍCIA
Apartat amb poques obres, peró significatives.
Del segle

){/IIT:

Compendio del drte

de

pttrtellr, sense autor (1765);

els Preceptos generales sobre las operaciones de los partos, de J. Ventura
Pastor (1789, 1793); els Elementos del ¿rte de partear, de J. de Navas
(1795); el Curso reórico I práctico de partos.'., de Capurón (1818); uns

E/ementos de obstetricid, reúsados

1,

anotados

por el Dt. Antonio Maltner,

redactados conforme a los principios de tokología
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WQeau, del conegut P.F. Monlau (1833); el Curso completo de partos 1,
de enfermedades de mujeres 1t de niños, de I.Hatin (1835 i 1840); el
Tiatado práctico de partos, de Moreau (1842).

ANAIOMIA
En total figuren a la biblioteca poc més de t¡enta obres i algunes
tracten al mateix temps de medicina o de cirurgia. Entre aquesres se
citen com a més importants dues obres extraordináries del segle XVI,
la Historia dr la composición d.el cuerpo humano, de Joan Valverde de Amusco (1556)
i el De humani corporis..., del gran Vesalio

(1568); una sola obra pertany al

)(VII, l'Anatomia humani

segle

corporis..., de

Godofred Bidloo (1685).

Del segle XWII, el Corporis humanis
anatomia, de Filipo Verheyen (1706, suple-

ment del 7712); |'Anatomia gelénicomoderna, de M. de Porras (1716);l'Anatomia
do corpo humano, de B. Santucci (1739);
l'Exposition anatomique de la structure du
humain, de §Tinslow (1775); I'Ana-

corps

torrtía completa drl hombre... según el método
que se ex?lica en nuesffo Ti:atro de Madrid,

M. Martlnez (1788); el Curso com?leto
de anatomía del cuerpo ltumano, de J. Bonells i I. Lacaba (1796 a 1800).
de

Del segle XVIII, primera meitat: Anatomía general aplicada a k fisiologia y a la
medicina, de Bichat (1814); les Tabl¿s d.e
anatomía arregladas para el uso de los discípulos d"el Real Colegio de Medicina y Cirugía
d.e Barcehna, de J. C. y C. (1833); el Ti.aité
corn?let de I'anatomie de l'homme com?renant la médicine o?eratiue, de Bourgery i
Jacob (1 840); El cuerpo del hombre: La anatomía y fisiología humanas, puestas al alcance de toda¡ las cl¿ses de la sociedad, de
Galet, en tres volums (1844-1845).
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VARIS

Hi ha unes quaranta obres que no s'inclouen en cap dels apartats
anteriors. Entre aquestes podem citar: de botánica, la Historia botanica
pra.t;ca... ad wsum medicinae pertinent..., de J. B. Morandi (1761); el
fonamental Curso elemental d.e botánica, dispuesto para la enseñanza d.el
RealJardín de Madrid, pel seu director i celebrat farmacéutic Casimiro
Gómez Orrega (1795); el Suplemento a la quinología, en el qual se
damentan las especies dr Quina nueudmente descubiertas en el Perú por

I

-\4a

t e

¡i

t

.\1 cd ira Pcda ci

i

D i osco i da c

An¿zdrbei Simplicium
medicttmentoriunt Basilea, 1 532.

la Quina naranjada d¿ Santa Fé con su estampa...,
Don Juan Tafalla,
de Pavón i Rulz; la Descripción de las plantas que D... demos*ó en las lecciones públicas d¿l año 1801..., de A. J. Cavanilles (1802); la lconografla
botánica procedente d¿ la [Jniuersidad pontificia de Santo Tbmás d¿
Aquino, Manila, amb litografies de C. Verdague¡ sense data d'edició.
Una sola obra tracta concretament d'aigües, la Historia uniuersal
de la.s fuentes minerales de España..., de Gómez de Bedoya (1765).
De vete¡inária tracten: el Libro de albeyteria..., de M. de Paracuellos

(1702); la Wrdadera Albaytería, de P. García Conde;
la Farmacopea ueterinaria y formulario magis*aL..., de
N. Casas de Mendoza (1845).

De química hi figuren: el Curso químico, de
Nicolás Lemery (L707) i el Tratado elemental dr qui'
mica..., de Lavoisier (1798), ambdues obres cabdals
en el seu ámbit; les Rereaciones químicas, de Herpin
(1829); les Lecciones de química elemental, de Girar-

din (1841); la Química general, d'Afason de Grandsagne (també

del 1841).

El pare Feijoo está representat pel Theatro crítico
uniuersal... (edicions del 1739 i el 1753),la llustra'
ción apologética (1754) iles Cartas eruditas y curiosas

(1765).
Finalment, cal anotar la poc coneguda i curiosa
Théorie d.e la figure humaine, considerée dans ses principes, soit en re?os ou en mouemen6 de Pere Pau Rubens

(t771,).

t20
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Descripció de l'exposició permanent

L

es vitrines que podem veure a I'auditori i en I'accés a la
biblioteca són una mosua del fons museístic que abans
es trobava aplegat en vitrines, prestatgeries i calaixos. En

la

seva selecció, ha predominat el criteri de permetre
exhibir una mostra representativa de les col.leccions,

alhora que agermanar l'encís i formosor de les peces amb

un esperit fo¡matiu per tal d'ajudar a conéixer millor cadascuna de

les

seccions de materials de Ia farmácia i de la medicina d'altres temps aplegats en els cent anys d'existéncia del nom de Cusí en

l'imbit

sanitari.
Val a dir que una de les col.leccions més riques del Museu, tant pel
nombre d'unitats com per l'amplitud en époques i en models, és la de
cerámica farmacéutica. Es per aixb, i també per la gran vistositat i bellesa, que una bona part d'aquesta col.lecció s'ha exposat a l'auditori,
ocupant gairebé la meitat de les vitrines. La selecció de les peces que
s'exposen s'ha fet segons el seu valor est¿tic, perb també amb la volun-

tat expressa de mostrar els models que ens poden ajudar a comprendre
l'evolució del pot de farmácia al nost¡e país, amb algunes referéncies a
la producció a Europa. El conjunt més important del Museu és el de
ce¡ámica catalana, seguit de Ia procedent d'Aragó i de peces fetes a
Thlavera i Andalusia.
La Reial Académia de Farm)cia de Catalunya vol deixar constáncia escrita de totes les peces exhibides a les noves instal.lacions. Ho fa
aportant la descripció de les diferents vitrines, amb l'esperit que aquest
senzill text faci de guia per a Ia contemplació de cadascuna de les peces.
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VITRINA

1.

de Farmácia

ANTECEDENTS HISTÓruCS

ETAPA DE FIGUERES (1902_1925)

Joaquim Cusí

i Furtunet

Empordl), 1'any 1902, just

va funda¡ a la ciutat de Figueres (Alt

acabada la ca¡rera a la Universitat de Bar-

celona, una farm)cia amb el nom de Moderna Farm)cia Cusí. EI seu
esperit cientlfic i emprenedor el va portar a comengar a fabricar especialitats farmacéutiques amb un abast i difusió més amplis que els de

la mateixa farmácia, i, amb l'ajuda del seu germá Carles, va posar els
fonaments del que després se¡ia un gran laboratori fa¡macéutic.
El material grific i la producció farmacéutica que s'exhibeixen a
la vit¡ina són prova de la visió )mplia de les necessitats terapéutiques

del moment
Cusí», com

li

i

de Ia qualitat assistencial que aconseguí nl'apotecari

agradava anomenar-se. Tot va comengar des d'una loca-

Iitat amb un ámbit d'influéncia limitat.
Són mostra d'aquesta afirmació:
-EI Caráleg d'ortopédia, publicat l'any 1973, que consra de vuitanta págines en octau.
-El Catáleg d'especialitats farmacéutiques, també del'any 1913,
amb setanta-sis págines en el mateix format. Hi figuren diferents especialitats farmacéutiques que encara avui renen vigéncia terapéutica, i
tot fa suposar l'existéncia de catálegs anteriors que no s'han conservat.
-Diferents especialitats fabricades a l'etapa de Figueres.

IJany 1918, el Laboraro¡i passá a anomenar-se Labo¡atorios del
Norte de España, i amb aquest nom es public) el primer cataleg l'any
1919. El nombre de productes s'ampliaren amb preferéncia en els
camps de l'oftalmologia i de la dermatologia, amb diferents estris per
a l'administració dels medicaments i la cura dels ulls, com ara compreses oftalmológiques, banyera ocular, escurs oculars

i embenatges.

VITRINA 2. ANTECEDENTS HISTÓP.ICS
ETAPA DEL MASNOU

lany

1925, els Laboratoris es traslladaren al poble del Masnou,

prop de Barcelona i de la seva Universitat, on la Facultar de Farmácia
era una font d'informació i ajtda per a la millora i creació de nous
productes. S'exhibeixen llibretes de Joaquim Cusí amb possibles noves formulacions.

Thmbé s'exhibeixen publicacions, distincions i dos models de pot
d'apotecari que el Laboratori féu per obsequiar els clients i com a de-
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mostració de la seva vocació d'estima als precedents de la farm)cia
industrial.
Completa l'exposició una col.lecció de diferents tipus d'env)s de
productes oftalmológics en Ia forma farmacéutica de col.liri, que ens
permet de contemplar l'evolució d'aquesta especialitar farmacéutica i
de les seves exigéncies de qualitat.

VITRINA 3. FARMACIA. MATERIAL DIVERS
Lofici

de farmacéutic-apotecari-especier arrenca de l'edat mitjana,

i l'utillatge de qué se servia aquest professional en l'exercici de les seves
funcions és molt sofisticat. Perb, en el conjunt d'instruments utilizats,
destaquen aquells que li serveixen per a I'observació o identificació dels
materials (microscopi i d'altres), per dosificar-los o pesar-los (balances), per barrejarJos (morter, de diferents materials, mides i formes) i
per separar-los (destil.lador). Sense oblidar els recipients per guardar-

los (caixes, pots i flascons). La matéria primera, vegetal, mineral o de
slntesi química, erala base de les seves formulacions.

VITRINA 3.
FARMÁCrA. X,Í,{TERLAT DnaERs.

Snowc,tsr 3.
P HAk\ac Y. D n r r nt t" L u.¿¡ t a t,

Prestatge
1.

A

Set petits pots o flascons de porcellana policromada, amb tap

amb agafador digital. Cartel.la floral. Vidre opac de motlle.
Catalunya. S. XIX-)O( (A.F.C. 808, 809, 813, 816, 820,821,
822).

Caixa per a pinyons. S. X\TII. (A.F.C. 1821).

Prestdtge

3.

B

Granetari. Precisió de 0,01 gr. Dipósit del Dr. Miquel YllaCatah.
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XWII-XIX. Dona-

4.

BalanEa. Conté onze peses. Catalunya. S.
tiu de la Sra. Josefina Cusí. (A.F.C. 1817).

5.

Caixa de peses de farmácia amb tapadora metál.lica. S. XIX.
Donatiu del Dr. José Casares Gil, provinent de Ia farmácia del
seu pare, a Santiago de Compostel.la. (A.F.C. 1649).
Caixa de peses de farmhcia amb tapadora methl.lica. S. XIX.
(A.F.C. 1878).

7.

Conjunt de quate flascons. Vidre incolor. Catalunya.

S.

XIX.

(A.F.C. 1084, 1086, lt62,2oo8).

Prestatge C

8.

Morter de cerlmica amb tres agafadors, de peu alt i cos estilitzat. Decorat en verd i manganés. Grol (Aragó). S. X\,'II-

XWII. Algada 20,5 cm. (A.F.C. 584).

9.

Morter de cerámica amb tres agafadors, de peu alt i cos estilitzat. Decorat en verd i manganés. Grol (Aragó). S. XVaII-

XWII. Algada 20,5 cm. (A.F.C. 585).

10.

Morter de vidre blau bufat. Catalunya. S. XWII-XIX. Algada: 8,5 cm. (A.F.C. 1060).

1

1.

Morter de bronze. LIis amb algunes línies incises al voltant
la part superior. Origen desconegut. S.

(A.F.C. 1289).
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D

12.

Morter de fusta de pi. MI de fusta. Estats Units d'América del
Nord. S. XMII. Algada:17 cm. Donariu del matrimoni René
i Harmah Snepvangers, Croton on Hudson (Nova York), amb
motiu del 80é aniversari de Joaquim Cusl i Furtunet, el 3 de
juny de t959. (A.F.C. t278).

13.

Morter de marbre. Catalunya? S. XWII?. Algada: 72 cm.
(A.F.C.1279).

14.

Morter de pedra. Catalunya? S. X\aIII? Algada: 12 cm.
(A.F.C. 1280).

15.

t6.

Libro prirnero de Pedacio Dioscorides Anazarbeo,

d.cercd de la
materia rnedicinal, traduzid.o de h lengua Griega en la uulgar
Castellana, y'y ilustrado con saccinctas Annotaciones, por el
Doctor Andrés de Laguna, Médico de Julio IIL Pont. Max.
[Sense portad"], A"y 1579?. (A.F.C. 396).

Llibre de comptabilitat de l'apotecaria de Miquel Bolbs
(17

92-1800). (A.F.C.

77 0).

VlrnrNa 4.

F¡rv,rcn. M,rrr n¡qr o¡wns.
sHi,üt t)Z L
P HAktttACY. D I I L E RE NT MATERTAL.

VITRINA 4. FARMACTA. MAIERTAL DIVERS
Els receptaris d'autors de prestigi, en forma de llibre oficial o amb
la recopilació de formules magistrals, han estar Ia guia dels apotecaris
durant molt de temps, i la comptabilitat amb la valoració económica
del treball fet és imprescindible per a la bona marxa de l'oficina de farmácia i del servei al client (vegeu també la vitrina 3). Igualment és
d'interés l'instrumental per obtenir diferents formes farmacéutiques:
píndoles, supositoris, dragees, catxets, cápsules, óvuls, etc., com també els estris de laboratori per purificar les substáncies, dessecar-les i

identificarles.
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A

1.

Gradetes. Catalunya. S. XIX-)O( Dipósit del Dr. Xavier Sorní
i la Reial Académia de Farmácia de Catalunya.

2.
3.

Microscopi. Catalunya. S. XIX-)O( Dipbsit R.A.F.C.
Estufa per a cultius. Catalunya. S. XIX-)O( Dipbsit del Dr.
Miquel Ylla-Catalá.

Prestatge

B

4.

Bec de Bunsen (cremador de gas). Catalunya. S.

5

Modle d'bvuls. Catalunya. S. )OC Dipósit Fundació Con-

)O(

(A.F.C.

t9o2).
cbrdia Farmacéutica.
6.

Motlle de supositoris. Catalunya. S. )O( Dipbsit Fundació
Concbrdia Farmacéutica.

7.

Modle de ucatxetsr. Catalunya. S. )O( Dipbsit Fundació

8.

Modle de plndoles. Catalunya. S.

Concórdia Farmacéutica.

)O( Dipósit Fundació

Concbrdia Farmacéutica.
9.

Conjunt de tres gresols per fondre metalls. Catalunya.

)o(
10.

S.

XIX-

I

(A.F.C. 2009, 2010, 20rr).

Cápsula per fondre metalls. Catalunya. S. )OC Dipósit Fundació Concbrdia Farmacéutica.
I
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Prestatge C

11.

Daurador de plndoles de forma rodona. Catalunya. S. XIX.
(A.F.C. 1834).

12.

Daurador de píndoles de forma rodona. Catalunya. S. XIX.
(A.F.C. r835).

13.

Daurador de píndoles de forma poliédrica. Catalunya, S. )O(

14.
15.

Pindoler. Catalunya. S. )C(. (A.F.C. 1829).

(A.F.C. 1832).

Pot de vidre amb tapa. Vidre incolor. Catalunya. S. XIX.
Algada: 25,5 cm. (A.F.C. 1078).

16.

Cremador d'alcohol. Dipósit Fundació Concórdia Farmacéutica.

Prestatge

17.

D

Pindoler. Catalunya. S. )O( Dipósit Fundació Concórdia Farmacéutica.

18.

Espátula. Catalunya. S. )O( Dipbsit Fundació Concórdia Farmacéutica.

19.

Caixetes de fusta per conrenir tubs de pomada. Catalunya.
)O( Dipbsit Fundació Concórdia Farmacéurica.

S.

20.

Llibre Receptari. Anys 1905-1907. Dipósit Fundació Concórdia Farmacéutica.

21.

Estoig contenint especlfics. S. XIX-)O( Dipbsit del D¡. Xavier
Sorní.
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VITRINA 5. INSTRUMENTAL D'OFTAIMOLOGIA
La preocupació per l'oftalmologia com a suport a la principal ac-

tivitat del Laboratori ha portat a aplegar un nombre considerable

de

peces relacionades amb aquesta especialitat médica, que van des de
l'embelliment dels ulls, com a element seductor, fins a curiosos dissenys d'instrumental quirúrgic, passant per diferents models d'ulleres,
avui superats, peró d'un enginy indubtable.
Prestatge

VrrnrNe

5.

INSTRUMENTAL

1.

Estoig de maquillatge persa. Amb l'estilet d'ivori. Utilitzat des
de temps immemorables per les dames perses. Donació de
Madame Mornart, de Brussel.les. (A.F.C. 1677).

2.

Estoig de maquillatge marroqul. Amb pols d'antimoni i amb
l'estilet de fusta. (/\.F.C. 1629).

3.

Estoigs de maquillatge sudanesos. Per a l'embelliment dels
ulls de les dones sudaneses. Lestilet és el portador del color.

o'orr¡LuoLocl¡..

(A.F.C. t670, t67t).

Saowctsr 5.
Or

arg,ltuoto

A

c;
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4.

Ulleres graduades per a cavalls. Vidres negatius per a ús veterinari, Donació del Dr. Castroviejo. (A.F.C. 1430).

Prestatge

B

5.

Lents de contacte de l'any 1932 de la casa Carl Zeiss Jena.
Donatiu de la Sra. Maria Serrallach. (A.F.C. 1453).

6.

Lents de contacte realitzades per l'óptic Ulloa. Donatiu de Ia
Sra. Maria Serrallach. (A.F.C. 1774).

7.

Ulleres amb forquilles graduables. Catalunya. S. XIX. Donatiu del Dr. Lluis Dolcet Buxeres, oculista de Barcelona. (A.F.C.
1666).

8.

Ulleres. Catalunya. S.

X\TII. Donació del Dr. Bordás,

lista de Barcelona. (A.F.C. 1667).
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Col.lecció d'ulleres diverses. S. X\III-XX. (A.F.C.1454).
Estoig de lents i muntures antigues. Reproducció original.
Models Rabistone. Alemanya. 1600. (A.F.C. 1441).

Prestatge C

11.

Caixa d'ulleres, muntures

i

oftalmotonómetre. Catalunya.

Donatiu dels hereus del Dr. Artigas Castelltort, oftalmóleg.
(A.F.C.1433).

12.

Protectors oculars antics, amb reixetes metá.1'liques. Catalunya. Segle )O(. Donatiu del Dr. Enric Mateu Bord)s, oculista de Barcelona. (A.F.C. 1701).

13.

Ulleres per a gallines, perqué no es piquin. Camlunya. S. )O(
Donatiu del Dr. Enric Mateu Bordás. (A.F.C. 1660).

14.

Ulleres per a la neu. Les snow-gogles són utilitzades pels esquimals des de fa dos mils anys. Aquestes ulleres han anat
desapareixent amb els vidres de color. Segle )O( Donatiu del
Dr. José Simón Tor, de Barcelona. (A.F.C. 1803).

75.

Caixa «Acufirm» (Kruppstahl). Conté diverses agulles d'acer
per a operacions oculars. Catalunya. S. )O( Donatiu de la Sra.
Lluisa Barber, Vda. de Vidal. (A.F.C. 1826).
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D
Conjunt d'oftalmoscopis d'imatge invertida. Aproximada-

Prestatge

16.

ment del 1859. Procedeix de Rueda (Valladolid). Donatiu del
Dr. I gnacio Valentln-Gam azo F errárdez. (A. F. C. I 442, I 443) .

t7.

Oftalmoscopi. (A.F.C. 1 504).

18.

Ventosa Barraquer-Cusí per a I'extracció de la cataracta. Pega
dissenyada pel Dr. Ignaci Barraquer Bordás entre els anys
1916 1917. És de plata i fou fabricada per un joier d'Alella
anomenat Suñer. (A.F.C. 1439).

i

Dues ventoses per a l'extracció de la cataracta. Model del
Dr. Arruga. Donatiu del Dr. Enric Mateu Bordás, de Barce-

19.

Iona. (A.F.C. 1440).

20.

Estri per comprovar que els bisturís per operar de cataractes
estan prou afilats. Donatiu del Dr. Enric Mateu Bordis.
(A.F.C. 1871).

21.

VrrRrNA 6.

Miooscopi Carl Zeiss. (A.F.C. 1428).

INSTRUMENTAL DI\ERS DE MEDICINA.

Suowc¡sr
VAR 1 o

6.

us I^"'IRL'MENTS Fo R ME DI c INE.

VITRINA 6. INSTRUMENTAL DTVERS DE MEDICINA
Aplega instrumental molt variat d'ús en l'exercici de la medicina
en temps no gaire llunyans. Cada aparell és testimoni d'una técnica o
d'un mitj) de diferents sistemes de curar, alguns, avui oblidats o obsoIets, i d'altres encara vigents.
Prestatge

1.

A

Farmaciola de viatge portátil. De fusta fina, amb pany i clau,
dividida en tres compartiments. A l'interior, presenta una lüiga
bicéfala coronada, i també Sant Jordi. Adquirida pel Sr. Cusí a
Nuremberg. S. )§1II. (A.F.C. 1820).
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2.

Irigador. Catalunya. S. )O( Dipósit del Dr. Miquel Ylla-

3.

Recipient per administrar enemes. Dipósit Fundació Con-

CatalI.
cbrdia Farmacéutica.

Prestatge

4.

B

Estetoscopi biauricular. Donatiu del Dr. Ignacio ValentínGamazo Fernández. Aproximadament, del 1859. P¡ocedent de
Rueda (Valladolid). (A.F.C. 1729).

5.

Estetoscopis de models diferents. Donatiu del

Dr. Ignacio

Valentín-Gam azo F ernández. Aproximadament del 1 85 9. Procedent de Rueda (Valladolid) (A.F.C. 1733, 1757).
6.

Estetoscopi per a auscultació fetal. (A.F.C. 1709).

7.

Bisturí. Amb ell fou practicada, segons el seu antic propietari,
la primera operació quirúrgica (laparotomia) a Nova York. Donació del Dr. Eduardo Ramos Rodríguez, de Madrid. Li lliurá
Mr. Charles J. Sackett, de Rochester, Nova York. (A.F.C. 1 680).

8.

Pleímetre.

g

Generador magnetoeléctric per a malalties nervioses. S. XIX.
(A.F.C. t427).

Segle

XWII. (A.F.C.

1792).
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Prestatge C

10.

Estoig amb xeringa de metall

11.

Instrumental de trepanació. Es desconeix l'época. El dar¡e¡
propietari fou el Dr. Pedro Rodríguez, de Valladolid, mort a

i vidre. Donatiu del Sr. Francisco Quintana Casadevall, de Barcelona. (A.F.C. 1793).

finals del segle passat. (A.F.C. 1690).

t2.

Estoig amb llancetes per fer sagnies. Donatiu de l'oculista de
Mieres, Dr. Isidro ÑvarezHevia, del Servicio de Oftalmologla
de la Casa de Salud de Valdecilla i de l'Instituto Oftálmico de

Madrid. (A.F.C.1771).
t3.

Ventoses que utilitzaven els nTebib, per practicar sagnies.
de Villa Nador el 1950. (A.F.C. 1678, 1679).

Adquirit al soc
r4.

Xeringa dePravaz.Urili:rzada, ent¡e els anys 1883 i 1889, pel
pare de l'oculista de Barcelona Dr. Francisco Bordás, quan
exercia de metge militat a Figueres. (A.F.C. 1734).

15.

Xeringa amb émbol de cautrú graduat. (A.F.C. 1748).

16.

Instrumental de trepanació. Donatiu del Dr. Francisco
Sandoval, de Moratilla (Guadalajara). (A.F.C. 1791).

17.

Ties llancetes per a sagnies. Donatiu del Dr. Luciano Barcala
Moro, de La Alberca. (A.F.C. 1786).

18.

Xeringa uretral d'os. Donatiu del Dr. fucardo García-Villalba
Carles, de Múrcia. (A.F.C.1754).

19.

Estoig d'instrumental quirúrgic. Donatiu del doctor Ignacio
Valentín-Gam azo

F er

nández. Aproximadament de

1'

any I I 59 .

Procedeix de Rueda (Valladolid). (A.F.C. 1800).
Prestatge

20.

D

Estoig d'instrumental quirurgic. Donatiu del Dr. José Grau
Colomer, tocoginecóleg del Masnou. (A.F.C. 1763).
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Estoig «José Clausolles», de Barcelona. Conté üerze

peces.

(A.F.C. 1489).
22.

Estoig de medicina homeopática. Ofert pel Dr. Luis Fer-

)z

Xeringues de vidre. (A.F.C. 1708).

nández Rodríguez, deZamora. (A.F.C. 1764).

VITRINA

7.

VIDRE D'ÚS FARMACEUTIC. RECIPIENTS

VrrnrN¡. 7.
VIDRI D,ÚS

La col.lecció de vidre farmacéutic andc del Museu és ámplia i diversa, tant en nomb¡e de peces com de mides i formes variades. Sovint,
la seva contemplació ens porta el ¡ecord de l'enginy dels alquimistes i
dels seus esforgos a la recerca d'un ¡emei universal. A les vitrines que
s'exhibeixen s'ha volgut reunir una mostra de la col.lecció més nombrosa i homogénia que té el Museu, que procedeix d'una fa¡m)cia de
Peratallada, a la comarca del Gironés. Es vidre del segle XVIII, la majoria de color verd. S'ha diferenciat en dos grups: recipienrs i utillatge.
La vitrina aplega els recipients.

Són de vidre verd, incolor o topazi, de diferents formes
flascons, ampolles, figuetes amb peu o sense. Segle XWII.
Prestatge

1.

i

mides;

A

Flascó quadrat. Vidre verd. Catalunya. S.

X\TII.

AlEada: 38 cm.

X\III.

Ngada:27 cm.

(A.F.C. 963).

2.

Flascó quadrat. Vidre verd. Catalunya. S.

(A.F.C. 1022).

3.

Flascó quadrat. Vidre verd. Catalunya. S.

XVIII. Algada: 20 cm.

(A.F.C. 1007).

4.

Flascó aplanat de coll llarg. Vidre verd. Catalunya. S. XVIII.
Algada: 25 cm. (A.F.C. 1030).

r37

FARMACEUTIC. RICIPIENTS.
SH?\Y.ASE 7.

GLASS

r.oR PHApr\acEL'Tt a-AL t-;sE,

El Museu

Cusí

de Farmácia

Prestatge B

5.

Flascó amb estrenyiment central. Vidre verd. Catalunya.
S. XUII. Algada: 31 cm. (A.F.C. 1066).

6.

Flascó de fons pla endinsat. Vidre verdós. Catalunya.
S.

XVIII. Algada: 19 cm. (A.F.C. 901).

7.

Flascons petits de fons pla per contenir tintures. Catalunya.
S. XVIII. Algada: 13 cm. (A.F.C. 587, 892).

8.

Flascó ovalat de coll estret. Catalunya.
2r,5 cm. (A.F.C. 10ll).

9.

Flascons petits per contenir tintures. Catalunya. S.
(A.F.C. 1136).

10.

Figuetes. Catalunya. S.

S. X\TII.

Algada:

XUII.

XVIII. (A.F.C, 1041, 1042,

1045,

1046, 1047).

Prestatge C

11.

Flascó quadrat per a aigua destil.lada. Vidre verd. Catalunya.

XVIII. Algada: 21,5 cm. (A.F.C. 994).
Flascó petit per contenir tintures. Catalunya. S. XUII.
S.

12.

(A.F.C. 895).

13.

Copa amb tapa. Vidre incolor. Ce.t.rlunya. S. XIX. Algada:

25 cm. (A.F.C. 1073).
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Flascons petits per contenir tintures. Catalunya. S.
(A.F.C. 869, 870, 87 t, 872, 873).

Flascó bombat. Vidre incolor. Catalunya. S.

X\IIII.

X\,II-XUII.

Algada: 27 cm. (A.F.C. 1079).

t6.

Flascó de coll estret. Vidre incolor. Catalunya. S.

XUII-XX.

Algada: 20 cm. (A.F.C. 876).
17.

Flascons petits per a tintures. Catalunya. S.

XVIIL

(A.F.C.

XUII.

(A.F.C.

842,848,857).

Prestatge

18.

D

Flascó amb suport d'espart. Catalunya. S.
1233).

19.

Flascó cuboesferoidal de coll curt. Vidre verd. Catalunya.
S. XUII. Algada: 14 cm. (A.F.C. 1020).

20.

Flascó cbnic. Vidre verd. Catalunya. S.
(A.F.C. 1026).

21.

Flascó. Vidre verd fosc. Caralunya. S.
(A.F.C. 1070).

XUII.

Algada: 26 cm.

XIX. Algada: 30

r39
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VIDRE D'ÚS FARMACEUUC. UTILIAIGE

Utillatge de vidre verd o incolor, alambins, destil.ladors, retortes,
cucúrbites, extractors de llet, tubs d'assaig i matrassos. Procedeix de Ia
farmácia de Peratallada (el Gironés).
Prestatge

22.

A

Separador. Vidre verd. Catalunya. S.

XVIIL Algada: 31

cm.

(A.F.C. 968).

23.
24.

XWII. (A.F.C. 981).
Matrás. Fons endinsat. Vidre verd. Catalunya. S. XUII.
Flascó amb broc a la base. Catalunya. S.

Algada: 31,5 cm. (A.F.C. 1068).

VrrRrNA 8.

Vron¡ o'ús
SHovctsE

G,l:> t

FARMACÉurrc.

Utrrr,rtc¡.

8.

,¿ I'H

tRV.t rt il, ¡l t

:1.

Prestatge

25.

B

Conjunt de tres llevallets. Vidre incolor. Catalunya. S. X\III.
(A.F.C. 954,955 i958).

26.

Cucúrbita. Vidre verd. Catalunya. S. X\,III. Algada: 29,5 cm.
(A.F.C. 1069).

27.

Matrls. Vidre verd. Catalunya. S. XUII. Algada: 12 cm.
(A.F.C. 929).
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Prestatge C

28.

Caps de cucúrbit¿. Vidre incolor. Catalunya. S. XVIII-XIX.
Algada: 11,5 cm. (A.F.C. 930,936).

29.

Vas per a precipitats.

30.

Cucúrbita. Catalunya. S.

31.

Retorta. Vidre verd. Catalunya. S.
(A.F.C.915).

Vidre incolor. Catalunya. S. XVIII-XIX.
Algada: 30 cm. (A.F.C.967).

XUII.

Algada:

30 cm.

(A.F.C.

t245).

Prestatge

X\llII.

Algada: 18 cm.

D

32.

Retorta. Vidre verd. Catalunya. S. X\aIII. Algada: 18 cm.
(A.F.C.912).

33.

Tüb d'assaig. Vidre incolor. Catalunya. XIX-)O(

Algada:

6,5 cm. (A.F.C.934).

34.

Retorta. Vidre incolor. Catalunya. Segle XIX-)O(

VITRINA 9. SERIE BIAVA
Pots de pisa monocroms de color blau amb diferents intensitats i
diferents mides, grans, mitjancers i pindolers, que d'alguna manera
condicionen el seu ús. Les procedéncies són dificils de precisar, ja que
tots els centres del pals van produir-ne. Poden atribuir-se, per les seves

t4r
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formes, a Catalunya, Aragó i Talavera, sense excloure altres orlgens.
No está. garantit que el seu ús fos exclusivament farmacéutic. S'exhibeixen per grups, diferenrs dpus i mides.
(A.F.C.

745,749,757,762
722, 7 64,

7

12, 7 13, 7 14, 721, 7 31,

739,709,719,
776,774,772,750,758)

VrrnrN¡

9.

SEzuE BLAVA.

S¡toyvc,:¡sr 9.

Patwt¡crULL

c:t

t

.ERAMIcs.
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10. CERAMICA EARMACBUNCE DE CATALIINTYA

Pots de Farmácia dels segles XV, XVII i X\TII dels tipus: Regalats,
Escornalbou, Faixes o Cintes i d'Influéncia fancesa. Urcéola del segle
)(\nll d'Influé n cia fran c es a.
Prestatge

A

l.

Pot. Regalats. Catalunya. S. XV-XW. Algada: 30 cm. (A.F.C.
830).

2.

Pot. Escornalbou. Catalunya. S. XVII-XVIII. Algada: 30 cm.
Inscripció: l¿r, DeNu. (Lapis Diuinus, pedra divina). Col.liri
astringent. (A.F.C. 828).

3.

Pot. Escornalbou. Catalunya. S. XVII-XVIII. Algada: 28,5
cm. (A.F.C. 831).

4.

Pot. Faixes o cintes. Catalunya. S. XUII. Algada: 26 cm.
Inscripció: R. TunsIrFI (Turbith, purganr enérgic). (A.F.C.
613).

5.

Pot. Faixes o cintes. Catalunya. S. XVIII. Algada: 12,5 cm.
Inscripció: EspoNoIu P. (Spondium ?re?aratunx, preparació
d'espondi). D'ús en oftalmologia. (A.F.C. 622).

Prestatge

6.

B

XUII. Algada: 20 cm.
Rose. SeNr. (Unguentam roslrum santalorum,

Pot. Faixes o cintes. Catalunya. S.
Inscripció:

V

ungüent de sándal rosat). Perfum. (A.F.C. 631).

7.

Pot. Influéncia francesa. Catalunya. S. XUII. Algada: 18,5 cm.
Inscripció: V A¡,cIpc. (Unguennrm Aegypticum, ungüent egipci),
Usat en oftalmologia. (A.F.C. 620).

8.

Urcéola. Influéncia francesa. Catalunya. S. XUII. Algada:
30 cm. Inscripció: F¡¡.-t-LupINon. (Farina Lupinorum, farina
de tramussos). Astringent intestinal, (A.F.C. 824).
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Pot. Julivert. Catalunya. S. XVIII. AJgada: 17,5 cm.Inscripció:
Etvrp. Fnv. Znc. (Emplastum Filii Zachariae, pegat de fills de
Zacaríes). (A.F.C. 633).

10.

Pot. Julivert. Catalunya. S. XVIII. AJgada: 25,5 cm. Inscripció: My. INo. (Mirabolanus indicus, mirabolans índics).
Purgant de l'humor coléric. (A.F.C. 616).

Prestatge C

11.

Pot. Julivert. Catalunya. S. XVI[. Algada: 29,5 cm. Inscripció: R. S¡¿n. INorc. (Radix Smilacis indicae, arrel d'esmi-

12.

Pot. Julivert. Catalunya. S.

lax de I'Índia). Coadjuvant. (A.F.C. 826).

XUII. Algada: 28 cm. Inscripció:
Gu SANTAI. (Gummi Santali, gomoresina de sándal).

Afeccions catarrals. (A.F.C. 629).

13.

Pot. Julivert. Catalunya. S. XUIL Algada: 28 cm. Inscripció
obliqua: Gü. SARcocor. (Gummi Sarcocolae, gomoresina de
sarcocola). Per preparar col.liris (A.F.C. 825).

14.

Pot. Julivert. Catalunya. S. XVIII. Algada: 12 cm. Inscripció:
TEnn. Cn¡re. (Tera Cretae, terra de Creta). Ant)cid estomacal.
(A.F.C. 630).

15.

Pot. Influéncia francesa. Catalunya. S. XVIII. Algada: 27,5 cm.
Inscripció: For. BsrnoN. (Folia betonica, firlla de betónica).

Tbnic amarg (A.F.C. 636).
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t
Prestatge

16.

D

Pot. Influéncia francesa. Catalunya. S. XUII. Nqada 25,5
cm. Inscripció: Al¡u,u. Tosrl (Amilli tosti, midó cremat).
Emolient. (A.F.C. 601).

17.

Pot. Influéncia francesa. Catalunya. S. XVIII. Algada: 25 cm.
Inscripció: LO BOR. (Bonago ofcinallis, fulles de borratge).
Emolient. (A.F.C. 603).

18.

Pot. Influéncia francesa. Caralunya. S. XUII. Algada: 27 cm.
Inscripció: Sr. Unric¡. (Semen urtica, Llavor d'ortiga).
Revulsiu. (A.F.C. 604).

19.

Pot. Influéncia francesa. Catalunya. S. X\1II. Algada: 27 cm.
Inscripció: LItr¿oN S- (Limonun ?, pela de llimona). Correctiu.

(A.F.C.609).

VrrRrNA 11.
CERAMICA FARMACEUTICA DE

Catenn¡ve.
SiHo\ycASE I

C,lr,uo¡¡t,l

VITRINA

I

i

1

1. CERÁMICA EARMACEUTICR DE C{TALUNTYA

Pots de farmlcia de cerlmica policroma del tipus anomenar
Banyoles, amb diferents formats i decoracions. Segle XWII. Pots en
forma de copa amb tapadora. Diferents motius decoratius. Segle XIX.

A
Pot de cerámica policroma. Catalunya. Mitjans S. X\{III.
Algada: 27,5 cm. Inscripció: R. G¿re. (Radix Gahgangae,
arrel de galanga). Arom)Ltica i estomacal. (A.F.C. 566).

Prestatge

1.
2.

Urcéola de cerámica policroma. Catalunya. S. XIX. Algada:
Cne-H¿. (Fhr chamomilla, flor de camamilla). Sedant. (A.F.C. 556).

22 cm. Inscripció: Fror..

3.

Pot de cerámica policroma. En forma de copa i amb tapadora.
Catalunya. S. XIX. Algada: 20 cm. Inscripció: V Manrr,tro.

(Unguentum mdrtiatum, ungüent Martiac). Descongestiu.
(A.F.C.557).
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Pot de cerámica policroma. En forma de copa i amb tapadora'

Catalunya. S. XX. Algada: 25 cm' Inscripció: R' CanrÍ'
(A'FC'
(Rad.ix Cartinu, arcel de carlina). Estomacal i colagog'
554).

Prestatge

5,
6.

B

Urcéola de cerámica policroma' Catalunya' S' XVIII' Algada:
pólvores
16 cm. Inscripció: PÚr. J" Bono- M'tc' Segurament
(A'FC'
560)'
Secant
magnesi'
de
carbonat
d'ácid bbric amb
Pot de cerlmica policroma' En forma de copa' Catalunya'

Algada: lZ r^.Inscripció: Purv' Res' Ezot'
pólvores de raspadures d'ivori)' Absorbents i
eborus,
rasura
assecants. (A.F.C. 57 4).

S.

7.
8.

(Puluis

KX.

Pot de cerimica policroma. En forma de copa' Catalunya'
(Nux uomica'
S. )(IX. Algada: 2i rm.Inscripció: Nt'x' Vout'

nou vómica). Estomacal amarg. (A'FC' 569)'
Pot petit de cerámica policroma' Catalunya' S' XIX' Algada:
l4,i cm. Inscripció: Ex. Ereso' (Extractum Helleborus)' Extracte d'helleborus. (A.F.C. 665)'

9.

Pot de cerhmica policroma' Catalunya' S' X\4II' Algada:
27 cm.Inscripció: V. oB Srrq¡' (Unguentum Stirax' ungient
d'estorac). Antiparasitari. (A.F.C' 571)'

10.

Pot petit de cerámica policroma' Catalunya' Segle XIX'
Alg"árt 14,5 cm. Inscripció: Err¿p' R¿- C' Men' (Ernplasturn
(A'FC' 666)'
rAnArurn cum rnercurius, emplastre de Vigo)'
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Prestdtge C

11.

Pot de cer)-mica policroma. Catalunya. S. X\1II.

2l

Algada:

cm. Inscripció: Ltc- Gu¿yec. (Lignum gualtacum, fixta de

guaiac

o

npalo santor). Estimulant en les dismenorrees.

(A.F.C. 570).

12.

Pot de cer)mica policroma. Catalunya. S. XUII. AlEada:
20,5 cm. Inscripció: CONS. ROSAR. (Conserua Rosarum,
conserva de roses). Astringent intestinal. (A.F.C. 563).

13.

Pot de cerá.mica policroma. Catalunya. S. XIX. Algada: 28 cm.
Inscripció: Surpnun. (sofre). Depuratiu, (A.F.C. 572).

14.

Pot de cer).mica policroma. Catalunya. Segle XIX? Algada:
29 cm.Inscripció: 133 (A.F.C. 563).

Prestdtge

15.

D

Pot. En forma de copa amb tapadora Catalunya. Mitjans
S. XIX. AlEada: 20 cm. Inscripció: R. Hp¡cecue. (Radix
Hipecacuana, arrel d'ipecacuana). Emétic, expecrorant, anridiarreic. (A.F.C. 531).

16.
17.

Pot. Cilíndric, amb tapadora. Catalunya. S. XIX. Algada:
20 cm. Inscripció: UNc. Popuruo. (Unguentum ?opuleum,

ungüent de populeó). Antihemorroidal. (A.F.C. 835).
Pot. En forma de copa, amb tapa. Catalunya. Segona meitat
S. XIX. Algada: 20 cm.Inscripció: Ver¡,RrAN¡. Sedant. (A.EC.
654).
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18.

Pot. Cilhdric amb tapa. Catalunya. S. XIX. Alqada: 17 cm.
Inscripció: Fron. l¿r,T,our. (Floris lauandulae, flor de lavanda). Estimulant i carminatiu. (A.F.C. 670).

19.

Copa amb tapa. Catalunya. S. XIX. Algada: 19 cm. Inscripció: Purv. C¡nuss. (Puluis Cerussae, pólvores de Cerussa)'
Carbonat básic de plom. (A.F.C. 673).

VITRINA 12. CERAMICA FARMACE,UUCE D'ARAGÓ

i variada

d'aquesta procedéncia que va tenir els
Muel i Villafeliche, d'on
s'exhibeixen diferents pots amb decoració de color blau sobre fons
blanc amb diferents formes, mides i elements decoratius.

Mostra ámplia

seus principals centres de producció a Terol,

Prestatge
VrrRrNA 12.
CERAMICA. FAfu\,IACEUTICA O,AT,CCÓ.
SHo\il'cASE 12.
P HA{\IAC E (.rr I a-A L

A

1.

Pot. Amb cartel.la obliqua envoltada de pinzellades radials.
Aragó. S. XIX. Algada: 26,5 cm.Inscripció: SB. Clrru' (Semen
ci*i, llavors de llimoner). Refrescants i astringents. (A'F.C.

2.

Pot. Presentant una decoració en blau. Recorda el motiu catalá
de Ia figueta. Farmlcia de Calanda, Terol. S. XVII. Algada:
23 cm. (A.F.C. 589).

3.

Pot. Amb un escut en blanc. Villafeliche? S. XIX. Algada:
26 cm. (A.F.C. 669).

4.

Pot. Amb meandre al coll. Amb cartel'la en forma d'ametlla,
envoltada de motius vegetals. Aragó. Finals S. )§ II. Algada:
23 cm. Inscripció: S. CIooNEoR . (Semen Citroneorum, llavors
de llimones). Refrescants. (A.F.C. 595).

5.

Pot. Esmaltat en blanc. Decorat frontalment amb una áliga
bicéfala a Ia qual se superposa una corona. Aragó. S. XUII.

a:E RL¡'t I c s

t RoM ARA(ioN.

827).

Algada: 24 cm. (A.F.C. 698).
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B

Série de nou pots petits. Amb decoració heráldica en blau. Un
presenta l'escut de Roncesavalles. Aragó. S. XVII. (A.F.C.576,

577, 578, 579, 580, 58t, 582, 583, 584).
Pot. Presenta al costat de 1a ñixa o cartel.la obliqua una áliga
bicéfala, amb la inscripció HR presidida per una c¡eu. Muel o
G¡ol. S. XWII. Algada: 25 cm. Inscripció: S. AcNr. Ces.
(Semen Agnus castus,llavor d'aloc). (A.F.C. 600).

Pot. En blau claret. Cartel.la ho¡itzontal, en blau clar, amb
i motius vegetals al voltant. Muel o
Terol. S. XVIII. Algada: 22,5 cm. Inscripció: Ccr.rru.rzu.
ornamentació de cases

nx.Cr. Il.legible. (A.F.C. 596).

Prestatge C

9.

Pot. En blau. Decorat amb grans flo¡s circulars amb f interior
reticulat. Característiques de Muel o de Villafeliche. S. XVIII.
Algada: 28 cm.Inscripció: R. Swurr. (Radix Synphyti, arrel de
consalda). Astringent i cicatritzant. (A.F.C. 605).

10.

Pot. Amb meandre al coll. Cartel.la circular envoltada de pinzellades radials. Aragó. S. XIX. Algada: 28 cm. Inscripció:

MIn¡=YNoo. (Mirabolanus indicus, mirabolans índics).
Purgants de l'humor coléric. (A.F.C. 598).
11.

Pot. En blau. Amb decoració feta pel procediment de l'esponjat. Aragó. S. XIX. Algada: 25 cm. (A.F.C. 596).
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12.

Pot. Ornat exclusivament amb dues sanefes d'influéncia francesa. Muel. S. XUII. Algada: 29 cm. (A.FC' 597)'

t3.

Pot. De procedéncia incerta. S. XUII. AlEada: 27 cm' Inscripció: Aruu. RuP. ? (A.F.C. 632).

Prestatge

14.

D

Pot. Amb cartel'la en forma de cor, envoltada de rocalla'
Aragó. S. X\4n. Algada: 26,5 cm' (A'FC' 608)'

Pot. Ornat amb l'escut de l'ordre del Carme' Aragó' S' X\III'
Algada: 22,5 cm. (A.F.C. 602).
16-17. Pots. Decorats en dues tonalitats de blau pel procediment del
tamponat. Muel o Villafeliche. S. XiX' Algada: 27 i 14 cm'
respectivament. (A.F.C. 590, 594).

15.

18.
VrrnrN¡

Pot. Amb cartel'la ovalada amb decoració vegetal feta
trepa. Muel. S. XIX. Alqada: 25,5 cm' (A'F C' 617)'

ala

13.

CERAMICA FAR,\'IACEUTICA

o¡

T¡.r-c\ERA..

Saowc,tsz 13.
P HAF",":IA.:E UTI CAL CE RA-M ICS

¡nou T¿Ln en¿,

VITRINA 13. CERAMICA EARMACPUUCE DE TALAVERA
Pots de farmácia amb decoració en blau sobre fons blanc fets a
Talavera i a la seva zona d'influéncia. Fou la més emprada a les farmácies espanyoles. Com a elements decoratius, predominen els escuts
d'ordres ,.ligior.r, carmelitans, jerónims, jesuites"', i també diferents

motius herirldics, generalment escuts reials o d'armes'
Completa l'exposició una mostra de pots de l'Alcora, que fou Ia
producció de millor qualitat a l'Espanya del segle

X\III' i una mos-

tra de pots d'Andalusia (Tiiana, Sevilla).
Prestatge

1.

A

Pot. Decorat en blau amb l'escut dels carmelitans' Thlavera'
S. XUII. Alsada: 27,5 cm. (A.F.C.677)'
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Pot. Decorat en blau amb l'escut dels carmelitans. Talavera.
S.

X\4II. Algada: 26 cm. (A.F.C. 678).

3.

Pot. Decorat en blau amb I'escut dels carmelitans. Tálavera.
S. XUII. Algada: 20 cm. (A.F.C.679).

4.

Urcéola. Amb el lleó signe de l'orde dels jerónims dins el camp
d'un escut ba¡roc. fáavera. S. X\TII. AlEada: 27 cm. (A.F.C.
685).

Prestatge

B

5.

Pot. Tálavera. S. XWII. Algada: 23 cm. (A.F.C.54r.

6.

Pot. Ornar amb escut fet en dues tonalitats de blau, envoltat
amb motius barrocs. fhlavera. S. XVII. Algada: 27,5 cm.
(A.F.C.6eo).

7.

Pot. Amb decoració barroca. Tálavera, S.

XUII.

Algada:

23,5 cm. (A.F.C.694).

8.

Pot. Amb decoració policroma. Escut amb el lleó rampant dels
jerónims. fralavera. S. XUII. A1gada: 26 cm. (A.F.C. 668).

Prestatge C

9.

Pot. Decorat en blau de dues tonalitars, amb una aliga bicéfala
i escut dels jesuites. El dibuix és molt perfilat, de factura acuradlssima. Tálavera. S. XUII. Algada: 28 cm. (A.F.C. 682).

10.

Urcéola. Decorada en blau de dues tonalitats, amb una )liga
bicéfala i escut dels jesuites. fr¿lavera. S. XUII. AlEada: 20 cm.

(A.F.C.681).

151

El Museu

11.

Cusi

de Farmácia

Pot. Decorat en blau de dues tonalitats, amb una )liga bicéfala
i escut dels jesuites. fálavera. S. X\TII. Algada: 28 cm. (A.F.C.
684).

\2.

Pot. Amb decoració barroca molt delicada. Thlavera. S. XVIII.
Algada: 23 cm. (A.F.C. 693).

Prestdtge

D

13.

Pot. Decoració policroma. LAIcora. S. XIX. Algada: 24 cm.
(A.F.C.648).

14.

Pot. Decoració policroma. Datat a l'Alcora el 1794. Algada:
28 cm. Inscripció: R¡¡. Btsronr. (Radix Bistorta, arrel de bistorta). Antiséptic. (A.F.C. 663).

15.

Pot. Ornamentat en blau amb un lleó rampant dins un cercle
de llorer. Andalusia. S. X\{IL Algada: 20,5 cm. (A.F.C. 642).

16.

Pot. Ornat amb I'emblema dels jesuites. Andalusia. Sevilla.
S.

XVIII. Alqada: 28 cm. (A.F.C. 611).

VITRINA 14. CERAMICA FARMACE,UTICE
D'ORIGEN DIVERS
Pots de farmácia amb decoració v)ria, alguns de color blau sobre
fons blanc i d'altres amb una certa policromia. Origen: Franga, Anglaterra, Holanda i Portugal. Segle XWII. Pots del perlode modernista. Segle XIX. Ampolles de vidre d'origen francés grans i mitjanes.
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Prestatge
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de Farmhcia

A

1.

Urcéola. Decorada en dos intensitats de blau amb l'escut dels
carmelites. Donatiu del farmacéutic propietari de la farm)cia
que fou del dit convent, Augusto Lemos. (A.F.C. 662).

2.

Pot. Cilíndric, decorat en blau. Holanda. Delft. S' X\1II'
Inscripció: F. SANICUL. (Folia Sanicula, fulla de sanícula).
Donatiu de la Sra. i Sr. Segers, farmacéutics de Brussel'les en
ocasió de la seva visita als Laboratoris. Antihemorrágica.
(A.F.C.664).

3.

Copa. Amb tapa policroma. Franga S. XIX. Algada: 23,5 cm.

(A.F.C.672).
4.

Xaropera. Rouen, a Normandia (Franga). S.

XUII.

Algada:

22 cm. (A.F.C. 656).

VITRINA 14.
C¡nAr'fl

c¡

FARMACEUTICA

o'ontc¡N olvtns.
SHOYLASE 11.
P HA kxac E t I TI cAL cE P"4)II c s a F
DIFFERENTS OR]GINS.

B
Pot de porcellana de modle. Decoració modernista policroma. Donatiu d'Eduardo Sánchez, fill de Figueres (Girona).

Prestdtge

5.

Procedeix de Ia farmácia de Bonaventura Dispés, de Lledó,
Girona. Catalunya. S. XIX. Algada: 17 cm. (A.F.C. 805).

6.

Decoració modernist¿ policroma. Donatiu del farmacéutic
José M. Domínguez de la Fuente, de Calatayud. Catalunya?.
S. XIX-)O( Alqada: 19,5 cm. (A.F.C. 799).

7.

Pot de porcellana de motlle. Decoració modernista en vermell, negre i daurat. XIX-)O( Alqada: 14 cm. Inscripció:
HELECHO MACHO. (A.F.C. 792).
Pot de porcellana de modle. Decoració modernista. S. XIX)O( Algada: 2l cm. Donatiu de la Facultat de Medicina de

8.
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Nancy. Fabricat per nVerreries, Cristaux, Porcelaines, J. Fontemoing 8c Lpeigney,, de París. (A.F.C. 803).
Prestatge C

9.

Copa de porcellana de modle. Decoració modernista en vermell, negre i daurat. S. XIX-)O( AlEada: 23 cm. Inscripció:
Cnmror. rÁnr¿¡.o . (A.F.C. 7 94).

10.

Pot de porcellana. Amb decoració modernista, policroma.
Segle XIX-)O(. Algada: 11,3 cm. Donatiu del farmacéutic
kafael Lizáruaga, de Bilbao. (A.F.C. 795).

11.

Pot de porcellana. Amb decoració modernisra, en relleu i dau-

rada. S. XIX-)O( Algada: 2l cm. Inscripció: Cerecu¡r.
Adquirit a D. Miguel Pérez Calello, farmacéutic d'Écija
(Sevilla). (A.F.C. 787).
12.

Pot de porcellana de motlle. Decoració modernista policroma. S. XIX-)O( AJgada: 11,3 cm. Inscripció: UNG.
POPUL. Donatiu de la Facultat de Medicina de Nancy
(Franga). (A.F.C. 798).

Prestatge

13.

D

Pots de vidre negre amb tap. Decorars amb fins dibuixos daurats. (A.F.C. 779, 786, 782, 783, 785).
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VITRINES 15 i

les

de Farruácia

Cusí

16. MORTERS DE BRONZE

I DE FERRO

El morter, petit o gran, de material molt divers, Pertany a totes
cultures i el seu ús ha estat variat. Amb tot, és un signe d'identifi-

cació de la professió farmacéutica.

La col.lecció de morters és de les més importants del Museu, en
especial els morters petits de bronze, que suPeren en nombre els 250.
Estan decorats amb motius diversos, com estrelles, peüines, motius
herlldics, cares d'ángel, cares de medusa i cercles en relleu

Els morters de mida gran estan repartits en diferents llocs del
Museu, a l'auditori, a Ia biblioteca i la Farm)cia de Santa Marla de
Nájera. Els materials emprats són ferro, bronze, cerirmica, vidre, marbre, pedra i fusta, amb disseny i mida variats, que no sols inclouen el
mateix morter, sinó també la má o pistil.

Vitrina

15

Monrrns

VrrRrNA li.
I DE FERRo.

DE BRoNzE

SHowcAsE 15.

Prestatge

A

l-7.

Série decorada amb estrelles.

BROIZE |L\D IRC)N M)RTARS.

Prestatge

B

8-13.

Série decorada amb petxines.

Prestatge C
20-26. Série decorada amb caps.
Prestatge

D

4l-42.

Morters grans, de ferro.

Vitrina
Presta.tge

16

A

27-32. Morters decorats

amb caritules o cercles amb relleu.

Prestd.tge

B

14-19.

Série amb decoració heráldica.

Prestatge C
33-40. Série amb temes decoratius diversos.

VITRINA 16.

Mont¡ns

D
43-44. Morters grans, de ferro.
Prestdtge

DE BRoNzE I DE FERRo.

Saovctse

16.

BRONZE /Lt¡D lRoN.' MaRTARS.
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