
LES FARMÀCIES DE LA BARCELONA MODERNISTA
La ruta consisteix en un recorregut per les farmàcies modernistes més
destacades conservades a Barcelona. Partint de la zona antiga de
la ciutat fins arribar a l’Eixample, s’observa com les farmàcies van
contribuir amb les seves decoracions a l’embelliment de la Barce-
lona modernista. Els programes decoratius estan plens de simbologia
amb al·legories de la ciència farmacèutica i la representació de
plantes medicinals utilitzades en la preparació dels medicaments de
l’època.  

I EDICIÓ
RUTES CULTURALS URBANES

1. Farmàcia Hernández de la Rosa, antiga
Parent (1900). Darrera d’una actual fa-
çana es conserva l’únic interior moder-
nista de farmàcia de tota la Rambla.
Destaquen els armaris que envolten els
costats laterals amb diverses plantes me-
dicinals tallades i el mosaic venecià del
damunt.   

2. Farmàcia Mas i Docampo, antiga Co-
mabella (1904). A partir de la recerca
portada a terme s’ha pogut datar que la
reforma d’aquesta farmàcia és de 1904 i
que va guanyar una menció en el con-
curs d’establiments urbans de l’Ajunta-
ment de Barcelona. 

3. Farmàcia Padrell (1894). Es tracta de la
farmàcia més antiga de Barcelona,
oberta al 1561 amb reforma d’època
modernista. Crida l’atenció els vitralls de
l’aparador on consta la signatura del im-
portant vitraller Joan Espinagosa.

4. Antiga farmàcia Palomas i Viladot
(1905). Farmàcia reconvertida en botiga
de roba que preserva gran part de la de-
coració modernista de l’exterior i l’interior.
Destaquem el fanal de la cantonada i els
plafons de mosaic de Lluís Bru. 

5. Farmàcia Bolós, antiga Novellas (1902). És considerada una joia del Modernisme per la unitat decorativa
i l’harmonia de les diverses arts aplicades. Es presenta un programa decoratiu amb emblemes al·lusius a la
ciència farmacèutica i la botànica.   

alguns dels elements més emblemàtics de l’itinerari

punt de trobada: plaça del Teatre (davant del monument)
durada: aprox. 1h 30min
inscripcions: itineraris@emblecat.com
més informació: www.emblecat.com

dissabte, 18 juny, 10.30h a càrrec de: Fàtima López Pérez


