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“(…) j’y explique par des raisonnemens chymiques & méchaniques, les qualités & les vertus que 

j’ai attribuées a chaque aliment”. 

(L. Lémery (1677–1743), metge, botànic i químic, autor de l’obra, “Traité des aliments” (1702)) 

 

De sempre, l’aliment ha estat un element directament relacionat amb la salut. A 

l’època hipocràtica, el coneixement i prescripció dels aliments més adequats era, 

juntament amb l’aplicació de mesures higièniques de caràcter individual, un dels 

components essencials de la Dietètica.   

Els progressos de la química, la terapèutica i la medicina en general, produïts a partir 

de finals del segle XVIII,  varen permetre un millor coneixement dels aliments i de 

les seves propietats, àmbit en el que la figura del farmacèutic, gràcies als seus 

coneixements, va adquirir un paper molt destacat.  

http://130.243.103.139:8080/cgi-bin/library?e=d-000-00---0unicoo--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-sv-50---20-about---00031-001-1-0utfZz-8-00&cl=CL3.1&d=HASH0157dfb38909cf14e9025ed9&x=1


És per això que, si bé el principal objecte d’estudi ha estat de sempre el 

MEDICAMENT, també ho ha estat l’ALIMENT emprat com a remei, ja sigui per 

les seves propietats o bé en diferents tipus de formulacions, com a vehicle 

d’administració de principis actius. Aquest coneixement dels aliments explica, en 

bona part, la presència de la Bromatologia als estudis de Farmàcia.   

En analitzar amb detall aquests dos àmbits, hom pot observar l’existència d’una 

zona fronterera que en molts casos és difícil d’establir amb precisió. Així neix el 

concepte d’ALIMENT-MEDICAMENT, del que es poden trobar nombrosos 

exemples al llarg dels darrers dos segles i un exemple dels quals es presenta en 

aquesta mostra que acompanya l’exposició de documents del fons del 

CRAI. 

 

Barcelona, 9 de desembre de 2009  



Grups d’aliments-medicaments 

 
Cereals i llegums 

Llets i derivats 

Vins 

Cacao i derivats 

Olis 

 

 



L’exposició 



L’exposició 



L’exposició 



Cereals i llegums 



Llets i derivats 



Vins 



Cacao i derivats 



Olis 

http://laplumaviperina.blogspot.com/2009/04/breve-y-truculenta-historia-del-aceite.html
http://rehabilitacionymedicinafisica.blogspot.com/2009/02/la-helioterapia-y-el-aceite-de-higado.html


Documents exposats 

Monografies, 
manuals... 

Revistes 

Articles 

 

Envasos 

Cartells 

Publicitats 

 

 

L’exposició al web del CRAI 

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/farmacia/expotemp/exposicions-de-la-biblioteca/aliments-medicaments/


Dioscòrides Pedani. (2006). Dioscórides, sobre los remedios medicinales: 
Manuscrito de salamanca: Estudios y traducción. (A. López Eire, F. Cortés 
Gabaudan Trans.). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 

Figuerola i Pujol, I. A., Salgado i Gispert, I., & Borrell Crehuet, À. (1998). Els 
cartells del museu de la farmàcia catalana. Barcelona: Publicacions de la 
Universitat de Barcelona.  

Langlois, O. (1998). Pour une histoire juridique du médicament. Université 
Robert Schuman – Strasbourg. III DEA d'Histoire de la Science Juridique 
Européenne. Année universitaire 1997/1998.  

La Salud del niño: : harina lacteada "El Niño" : marca nacional. Barcelona : 
Sociedad Lechera Montañesa, [192-?].  

Nicolau, R., Pujol Andreu, J., & Hernández, I. (2006). Milk, from medicine to 
food mediterranean europe: Catalonia, 19th-20th centuries. Bellaterra: 
Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Economia i d'Història 
Econòmica, Unitat d'Història Econòmica.  

Palomar, Antonio. (2005). La despensa de Hipócrates. Los poderes curativos de 
los alimentos. 3ª ed. Tafalla: Txalaparta. 

Ramírez Martín, Susana María (2008): “Fuentes para el estudio de la industria 
farmacéutica: los diseños del artista José Domínguez López”. Comunicación 
presentada en las Terceras Jornadas Archivo y Memoria. Madrid, 21-22 
febrero.  

Documents digitals 

http://books.google.com/books?id=Rzs-WIGk5VMC&lpg=PA12&dq=%C2%BFAlimento%2C%20f%C3%A1rmaco%20o%20veneno%3F&pg=PA12
http://books.google.com/books?id=Rzs-WIGk5VMC&lpg=PA12&dq=%C2%BFAlimento%2C%20f%C3%A1rmaco%20o%20veneno%3F&pg=PA12
http://www.publicacions.ub.es/ver_indice.asp?archivo=04802.pdf
http://www.publicacions.ub.es/ver_indice.asp?archivo=04802.pdf
http://www.balde.net/memoires/langlois.pdf
http://ub.cbuc.cat/record=b1590942~S1*cat
http://hdl.handle.net/2072/4216
http://hdl.handle.net/2072/4216
http://www.txalaparta.com/upload/productos/La_despensa_de.pdf
http://www.txalaparta.com/upload/productos/La_despensa_de.pdf
http://www.archivoymemoria.com/jornada_03/docu_03/3J_Comunicacion_20_Susana Ramirez.pdf
http://www.archivoymemoria.com/jornada_03/docu_03/3J_Comunicacion_20_Susana Ramirez.pdf


Documents digitals 

http://books.google.com/books?id=XjsSAAAAYAAJ&pg=PA289&dq=Food+Remedies&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=&as_maxm_is=0&as_maxy_is=&num=50&as_brr=1&source=gbs_selected_pages&cad=3
http://www.archive.org/stream/receiptsandreme00flemgoog


Recursos electrònics 

Amed 

Food Science & 
Technology Abstracts 

International 
Pharmaceutical 
Abstracts  

PubMed  

 

http://cataleg.ub.edu/record=b1591468~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1541842~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1541842~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1506408~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1506408~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1506408~S1*cat
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ub.edu/crai/pharmakoteka/index.php
http://cataleg.ub.edu/record=b1812067~S1*cat


Reculls de recursos 

 

• CRAI: Guia general 
de Ciència i 
Tecnologia dels 
Aliments 

 

• CRAI: Subguia de 
Farmàcia: Història de 
la farmàcia 

 

http://www.bib.ub.edu/?id=193
http://www.bib.ub.edu/?id=193
http://www.bib.ub.edu/?id=193
http://www.bib.ub.edu/?id=193
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/farmacia/historia/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/farmacia/historia/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/farmacia/historia/
http://delicious.com/CRAIUBCTA


Documents digitals 

http://books.google.com/books?id=fMjQZz8uQmwC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0


Publicitats 



Envasos 



Envasos 



Envasos 



Envasos 



Envasos 



Publicitats 

Puerto Sarmiento, F.J. (2004). El Medicament a l'aparador: la publicitat farmacèutica a Espanya: una aproximació 
historicoliterària : segona part. Barcelona: Fundació Uriach 1838 

http://cataleg.ub.edu/record=b1737921~S1*cat


Publicitats 



Publicitats 

@Wellcome Images. Wellcome Institute 



Publicitats 



Publicitats 



Publicitats 

@Wellcome Images. Wellcome Institute 



Publicitats 

@Wellcome Images. Wellcome Institute 



Publicitats 

@Wellcome Images. Wellcome Institute  



Publicitats 

@Wellcome Images. Wellcome Institute  



Publicitats 

@Wellcome Images. Wellcome Institute 



Publicitats 



Imatges 

Laboratori de Justin Liebig. @Wellcome Images. Wellcome Institute 



Webs 

http://www.wikirecuerdos.com/cosas-cotidianas/kina-san-clemete-y-su-muneco-kinito.html
http://www.danone.com/?lang=en
http://www.supernatural.cl/uso-medicinal-aceite-de-oliva.asp
http://www.ub.es/museufar/museu.htm


Webs 

http://www.ub.es/museufar/index.htm
http://www.lemangeur-ocha.com/
http://museum.agropolis.fr/pages/expos/aliments/index.htm
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/imatges/llibres/grewe.htm


Webs 

http://images.wellcome.ac.uk/
http://pastisseria.cat/ct/PortadaMuseu
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cholesterol/articles/9577-cholesterol-aliments-medicaments-demain.htm
http://www.debauve-et-gallais.com/v1/


Webs 

• Alcohol and Drugs 
History Society 

• Société d’Histoire de la 
Pharmacie -> Album 
Photos -> Publicités 

• "OF FOODS IN GENERAL": 
AN EXHIBITION OF BOOKS 
FROM THE FOYLE SPECIAL 
COLLECTIONS LIBRARY 

 

 

http://historyofalcoholanddrugs.typepad.com/alcohol_and_drugs_history/
http://historyofalcoholanddrugs.typepad.com/alcohol_and_drugs_history/
http://www.shp-asso.org/index.php?PAGE=albums&pg=0&gal=11
http://www.kcl.ac.uk/depsta/iss/library/speccoll/exhibitions/fig/topfood.html
http://www.kcl.ac.uk/depsta/iss/library/speccoll/exhibitions/fig/topfood.html
http://www.kcl.ac.uk/depsta/iss/library/speccoll/exhibitions/fig/topfood.html
http://www.kcl.ac.uk/depsta/iss/library/speccoll/exhibitions/fig/topfood.html
http://www.fda.gov/AboutFDA/WhatWeDo/History/default.htm


Arxiu, exposició 
Fundació Uriach 1838. Arxiu fotogràfic 
 Base de dades del material publicitari 

generat pel laboratori farmacèutic Grup 
Uriach des de l’any 1890 fins 
l’actualitat i està  integrat per més 
de  5.000 documents de diferents 
formats, suports, mides, tècniques 
artístiques, etc.   

Petita selecció del fons de 
l'arxiu publicitari del grup 
Uriach.  

http://www.fu1838.org/cat/arxiu_publicitari_cerca.php
http://www.fu1838.org/cat/arxiu_publicitari_cerca.php
http://www.fu1838.org/cat/exposicions.php
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