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Resum - Josep Maria Pericas i Morros (1881-1996) fou un dels arquitectes de més renom de la primera meitat del
segle XX a Catalunya. Amb un estil propi, on destaca una certa influència de centre Europa, podem contemplar la seva
obra a molts indrets del país, en especial a la comarca d’Osona i amb un conjunt d’obra destacable a la ciutat de Barcelona.
En la comunicació s’estudia la seva dedicació en diferents farmàcies en diferents èpoques on va deixar petja de la seva
professionalitat.
Paraules clau: Josep M. Pericas, oficines de farmàcia del segle XX, arquitectura i farmàcia.

Abstract - Josep Maria Pericas i Morros (1881-1996) was one of the most renowned architects of the first half of the
20th century in Catalonia. With his own style, where a certain influence from central Europe stands out, we can see his
work in many parts of the country, especially in the Osona region and with a remarkable set of works in the city of
Barcelona. In the communication, his dedication in different pharmacies at different times where he left a mark on his
professionalism is studied.
Keywords: Josep M. Pericas, 20th century pharmacy offices, architecture and pharmacy.

Introducció
Pere Benet Mateu, farmacèutic a la ciutat de
Barcelona, un dels personatges més rellevants del
seu temps de la Farmàcia a Catalunya i a la de tot el
món, fou, a dir de molts experts, el primer farmacèutic que va escriure un llibre sobre Farmàcia. L’obra
que li ha donat aquesta posició de privilegi és Liber
in Examen Aphotecariorum escrita a finals dels segle
XV (1497). En aquesta obra l’autor ja reconeix que
l’ofici del farmacèutic és un art, qualificatiu que assumeix una realitat amplament reconeguda en una

societat com la de Barcelona que reconeixia, ja en segles anteriors, l’ofici de l’apotecaria com un dels més
nobles que s’exercia la ciutat, i situava els apotecaris
entre els prohoms que regien i decidien el seu destí.
Tornant a l’esmentat llibre, hi trobarem que en el revers del foli tercer, fent referència a l’apotecari ens
diu “suplendum est per artem in quod natura defuerit” frase que fou recollida pels que dissenyaren la
medalla de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i avui figura dessota de l’escut de la copa amb
la serp com a justificació de la seva labor.
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Tanmateix, el món de la Farmàcia, des d’un
punt de vista artístic, dona per a més que la labor de
l’apotecari i el producte que fabrica, i com a art visual, aquell que som capaços d’apreciar amb el sentit
de la vista, ens convida a endinsar-nos en el seu entorn i aquí podem ja definir tres espais concrets on
estimar l’art amb una perspectiva definida i personalitzada; a) el disseny arquitectònic de les farmàcies,
b) els pots de ceràmica amb la seva riquesa i varietat
i c) tot el món d’utensilis com capses de fusta, balances, objectes de vidre i altres materials imprescindibles per preparar adequadament el medicament.
Reflexió que ens autoritza per afrontar el primer d’aquests aspectes, és a dir, el que ha estat el disseny de
les farmàcies en l’obra d’arquitectes que ens han deixat un exemple de com han vist, en diferents etapes
de la seva trajectòria artística, aquesta realització.

L’arquitecte Josep Maria Pericas
S’ha escollit l’obra de l’arquitecte Josep Maria
Pericas (1881-1966) ja que la seva obra ha estat recentment rehabilitada. Fou un arquitecte molt prolífic amb abundant obra en especial a la ciutat de
Barcelona i a la comarca d’Osona. Estudià arquitectura a Barcelona on entrà en contacte amb els grups
artístics que varen definir la primera proposta estètica del noucentisme, però ho va fer amb un estil
propi molt característic que el converteixen en una
de les principals figures de l’arquitectura al segle XX
a Catalunya. Enamorat dels arts romànic i gòtic i influenciat per l’arquitectura que es feia a Europa, especialment a Viena, marcà un pas definitiu cap a una
concepció moderna del seu ofici.
Tanmateix, destaquen en la seva obra les torres
residencials, les cases senyorials, els monuments a personatges il·lustres entre ells Jacint Verdaguer, actuacions diverses en esglésies i convents, i una important
quantitat d’arquitectura funerària amb panteons en
cementiris catalans. La Farmàcies no són, doncs, el
més destacable de la seva actuació professional, però
s’han escollit ja que l’autor ens ofereix uns exemples
de disseny divers, i pel fet que la majoria han desaparegut o han estat molt modificades, creiem que és un
deure recordar-les. Aquestes farmàcies són:
– Farmàcia Espinós, Barcelona (1911)
– Rètols de la Farmàcia Vergés, Torelló (1916, 1924)
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– Farmàcia Massana, Vic (1924)
– Farmàcia de l’Hospital de la santa Creu, Vic (1932)
– Farmàcia Busquet, Barcelona (1943)

Farmàcia Espinós (Barcelona)
Farmàcia del carrer Diputació 264 de Barcelona, avui desapareguda, ens aporta una decoració
d’una sensibilitat extraordinària de l’arquitecte que
la dedica sense límits en els diferents elements: façana, interior i mobiliari. Un disseny amb regust vienès que va ser premiat per l’Ajuntament de
Barcelona com el millor establiment comercial. A la
façana cal destacar a la part alta el fanal molt atrevit
de base circular amb treballs de forja i peces vidriades de diferents colors. Dessota les lletres amb uns
grafismes característics i adaptats a definir l’espai del
portal d’entrada. Un accés a la farmàcia que es desdobla en quatre plans amb un aparador triangular
central i les portes laterals que repeteixen en els vidres la lletra E (d’Espinós) amb el grafisme que ja
s’ha apuntat, i al darrera de l’aparador una cara plana
amb vidres emplomats (Fig. 1).
L’interior tot decorat amb de ceràmica blanca i
motius geomètrics amb maons de colors a les parets
que marquen diferents espais, on trobem un petit
banc, una estanteria per a una mostra de ceràmica i
dos expositors que amb el seu disseny fan una aportació única al refinament general del conjunt (Fig. 1
i 2). Pensem que en aquesta època la feina de l’apotecari era quasi exclusivament de formulacions magistrals, i encara havia d'arribar l’allau d’especialitats
farmacèutiques. Cal també destacar el taulell, peça
singular de marbre amb base molt treballada plena
de detalls decoratius d’influència vienesa. Tot il·luminat amb una gran làmpada de forja embellida amb
molts detalls acolorits. Al fons, una entrada coronada
amb un arc ondulat, amb la porta central amb ceràmica vidriada a les llindes i dues portes més laterals
donen pas a la rebotiga i al laboratori.
Com a resum, podem afirmar que era una farmàcia modèlica, que donava gust visitar i on ens trobàvem acollits amb una estètica singular i amable, la
que aportà a casa nostra la renovació arquitectònica
del nou segle, marcada per uns professionals molt
creatius i irrepetibles.

Figura 1 - Farmàcia del Dr. Espinós, Barcelona (1911). Façana exterior. Interior.

Figura 2 - Farmàcia del Dr. Espinós, Barcelona (1911). Interior de la farmàcia.
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Rètols a la Farmàcia Vergés (Torelló) i a la
Farmàcia Massana (Vic)
Destaquem com a característica comuna d’aquestes dues farmàcies els missatges sanitaris i farmacèutics amb marc de ceràmica de color verd
produïda a l’empresa La Gabarra de la Bisbal d’Empordà amb les inscripcions: “Ortopedia, Apositos”,
“Perfumeria Higiènica”, “ Cafeinol Vergés Any
1916” i “Emulsió Vergés Any 1906”. Les lletres són
daurades o verdes de disseny singular com era costum a l’època i amb el fons de ceràmica blanca.
De la farmàcia Massana, la porta principal i el
vitrall que la decorava no s’han conservat. Segurament Pericas va intervenir en el seu interior on hi
havia unes estanteries de fusta que amb les modificacions de l’any 1942 es varen eliminar. Les va comprar el metge Joaquim Salarich i Torrents que les
convertí en llibreria en una finca de la seva propietat
prop de Sau, testimoni de la versatilitat dels elements
d’una farmàcia. En canvi sí que s’han conservat de
l’època uns tamborets de dissenys interessants amb
els símbols de la farmàcia. Tanmateix, els més important que avui trobem d’intervenció de l’arquitecte
són els dos aparadors del carrer de sant Sadurní, on
els rètols ja esmentats els trobem acompanyats de di-

ferents tipus de ceràmica verda de procedència de
La Bisbal, llisa en l’empit de l’aparador i al seu dessota, i acanalada com marc ampli a cadascuna de les
bandes fins a oferir un entorn molt aconseguit (Fig.
3). Tots aquests elements fan pensar que potser
també hi havia ceràmica en la decoració interior o
fins i tot algun altre tipus d’element decoratiu que no
s’ha conservat. Com a resum podem afirmar que la
intervenció de l’arquitecte en aquesta farmàcia és
destacable i ajuda conèixer la seva aportació en
aquest camp concret que és molt diferent d’altres actuacions més sumptuàries.
La Farmàcia Vergés de Torelló havia estat inaugurada l’any 1878. És d’estil Art Noveau on destaquen les formes ondulades dels arcs de la porta. Els
dos rètols anunci de tons grocs i verds que hi aporta
l’arquitecte (Fig. 4) són posteriors a l’any 1916, data
que pot fer referència a la invenció de la fórmula. No
ens consta cap altra intervenció de l’arquitecte Pericas ni en la façana ni a l’interior.

La Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu
(Vic)
Aquest centre sanitari, amb una tradició secular,
es va iniciar gràcies a una deixa testamentària de l’any
1348 del mercader vigatà Ramon de Terrades, resi-

Figura 3 - Farmàcia Ylla (Vic). Façana i aparador.
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Figura 4 - Farmàcia Vergés (Torelló). Rètols de ceràmica de la façana.

dent a l’illa de Mallorca. L’hospital es construí fora
muralles prop del convent de framenors i la capella
de santa Magdalena. L’obra no tardà en tenir aportacions diverses de ciutadans sensibles a l’acció benèfica que suposava. Al segle següent l’hospital va
passar a administració dels procuradors del municipi
fins que més tard hi va entrar el Capítol dels canonges
de la Catedral, duplicitat que com a règim de govern
ha perdurat fins els nostres dies. L’acumulació de diferents edificis al començament del carrer de sant
Pere va tenir una culminació amb l’obra del canonge
Pere Ramis amb la construcció d’un edifici nou que
acollia restes d’edificacions existents i donava a l’edifici de l’hospital la fesomia actual amb: la galeria superior, petit campanar, el pati central, les naus
gòtiques i l’església al seu costat. Al segle XX va passar a ser hospital comarcal i amb la seva modernització s’hi varen introduir nous serveis assistencials com
els de cirurgia, i és va fer una nova adaptació dels diferents espais. És quan la part dreta del pati d’entrada
es destinà a nova farmàcia i és el moment que trobem
la intervenció de Josep M. Pericas.
La intervenció en un edifici tan singular, amb
restes d’altres temps d’una qualitat remarcable, segurament va plaure a l’arquitecte. Recordem que uns
anys abans havia tingut una actuació en la casa de
l’Ajuntament, en l’espai de la sala de la Columna, refent la seva estructura gòtica i les voltes de la llotja
del blat en una millora de l’entorn, així com també
intervé en la reconstrucció del Temple Romà; escales
i aixecament del pòrtic i les columnes. L’obra de la

Farmàcia de l’Hospital s’inclou en el mateix objectiu
de millora que entoni amb el conjunt. Va comptar
amb la col·laboració d’un pintor de primer ordre com
era Llucià Costa, autor de la pintura del fons de la
nova farmàcia. En un portal de pedra ovalat ideà un
bastiment de fusta amb diferents elements geomètrics i vidriera, la porta d’entrada decorada amb
adaptació a l’entorn i embellida per la imatge de la
copa i la serp (Fig. 5)

Figura 5 - Detall de la imatge de la copa i la serp sobre la porta.
Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu de Vic.
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La volta existent l’engalana amb esgrafiats de
color cendra amb motius geomètrics d’estil barroc.
Al fons un gran taulell amb decoració tornejada i un
aparador al darrera i en els laterals. Diferents elements que han ocupat aquest espai; prestatgeries,
taules, pots d’apotecari, aparadors amb medecines.
no podem assegurar que siguin del temps de la reforma però sense desentonar han passat a formar
part en diverses èpoques del conjunt. El mural del
fons té una figura central, segurament Higea, la filla

d’Esculapi amb la copa i la serp, símbols de la farmàcia. A ella acorren a banda i banda els desvalguts,
les dones i els nens en busca de remei. Un paisatge
de fons, uns ocells i altres animals i un cel ennuvolat
completen l’escena. El personatge venerable que
està assegut en una cadira a la dreta de la pintura
podria ser Esculapi o Asclepi, el déu greco-romà de
la medicina. Les parets són de rajola blanca i a l’esquerra hi ha una porta de connexió amb l’edifici general de l’hospital.

Figura 6 Farmàcia de
l’Hospital de la
Santa Creu
de Vic.
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Farmàcia Busquet (Barcelona)

Comentari final

Farmàcia de Carles Busquet Pelfort del carrer
Pons i Gallarza 92 de Barcelona, al barri de Sant Andreu. Obra realitzada l’any 1943.

Dins el conjunt de l’art farmacèutic hem destacat la importància i la singularitat que pot tenir el disseny arquitectònic de les oficines de Farmàcia amb el
propòsit de cridar l’atenció ja que opinem que no es
tracta d’un espai qualsevol equiparable a una altra botiga. El malalt va a la farmàcia a la recerca del remei,
i allà pot trobar el darrer contacte que pot tenir amb
un professional de la salut abans de començar el tractament. L’espai que hi troba ha de ser acollidor fins a
introduir-lo ja en un inici de l’acció terapèutica. No
veiem en les farmàcies actuals aquesta dimensió d’acolliment. Més aviat les parets d’una farmàcia s’han
convertit en un immens aparador de cosmètica, no depreciem el que fa referència al culte al cos, que també
és índex d’una recerca curativa. Però el medicament,
i no diguem la seva preparació, resta tan amagat dins
un cert misteri. Sols l’expert apotecari por trobar-lo.
Caldria recuperar per les farmàcies un àmbit adequat
que superi el taulell i la caixa registradora.

Pericas havia treballat l’any 1917 en obres de la
clínica mental de Santa Coloma que dirigia el Dr.
Tomàs Busquet i Teixidor, pare de Carles Busquet
Pelfort propietari de la farmàcia al barri de Sant Andreu. Amb aquest precedent, quan es renovà la farmàcia se li demanà una actuació en la façana que
abastava la porta de l’establiment i dues finestres.
L’arquitecte va recobrir l’arc que emmarca la porta
amb rajola de pedra vermellosa, que amb el temps
ha anat enfosquint, i un anunci d’estil Art-déco. El
perímetre del marc i de les finestres del primer pis
estaven encerclats amb sanefes angulars. Hi havia un
cartell de ferro forjat. Podem veure el projecte tal
com estava ideat i la casa quan va actuar-hi l’arquitecte (Fig. 7). Avui l’edifici és més baix, amb esgrafiats, i es conserva el marc de la porta. Un frondós
taronger que ha crescut a la vorera del davant dificulta en part la vista, i cal buscar angles laterals per
millorar-ne la visió. Amb tot, la façana conserva un
caràcter singular. Podem veure-hi el marc de les rajoles, el color de la pedra s’ha anat envernissant per
assegurar el seu manteniment i actualment te una tonalitat més aviat fosca. També podem veure-hi la
peça de ferro de suport pel cartell. El disseny singular
de l’artista es manté.
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Figura 7 - Farmàcia Busquet de Barcelona (1943).
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