rutes culturals urbanes
les farmàcies de la Barcelona modernista
a càrrec de: Fàtima López

La ruta consisteix en un recorregut per les farmàcies modernistes més destacades conservades a Barcelona, que van contribuir amb les seves decoracions a l’embelliment de la Barcelona 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. Des de la Farmàcia Padrell fins a l’antiga Farmàcia Durán i Espanya,
anirem descobrint petites joies artístiques modernistes que encara es conserven en els nostres carrers i que passen totalment desapercebudes.

1. 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 important vitraller Joan Espinagosa.
2. Antiga farmàcia Palomas i Viladot (1905).
Farmàcia reconvertida en botiga de roba que preserva gran part de la decoració modernista de
l’exterior i l’interior. Destaquem el fanal de la cantonada i els plafons de mosaic de Lluís Bru.
3. 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.
4. Farmàcia Flores, antiga Durán i Espanya (1896).
L’any 2002 es va descobrir que va ser realitzada per Lluís Domènech i Montaner, l’única farmàcia decorada pel genial arquitecte modernista. Gran part de la decoració interior es conserva en bon estat.
punt de trobada: porta principal del Mercat Santa Caterina (Av. Francesc Cambó, 16)
data: dissabte 19 de maig, a les 11 del matí
idioma: català
preus: 15 euros; Atrápalo: 11 euros; persones jubilades: 8 euros; socis de la FEHC (Fundació d’Estudis Històrics
de Catalunya) i socis d’Emblecat i acompanyant: 5 euros; menors de 14 anys acompanyats dels pares: gratuït
organitza: Emblecat. Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat
més informació i inscripcions: itineraris@emblecat.com ---- www.emblecat.com

