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JORNADA TÈCNICA

UN ARMARI DE 
FARMÀCIA DEL 
SEGLE XVII. 
CRITERIS DE PRESENTACIÓ

DIMECRES 4 D’OCTUBRE DE 2017

La jornada presenta el resultat de les tasques de conservació-

restauració d’unes taules policromades amb la representació 

de Sant Cosme i Sant Damià, que han resultat ser unes portes 

d’un armari de farmàcia. Les tasques, coordinades pel Museu de 

Lleida, s’inscriuen en el marc d’una col·laboració entre el Museu 

de Lleida i el Museu de Guissona, a més de comptar també amb 

el suport de l’Associació per a l’Estudi del Moble i l’Institut del 

Castell dels Templers de Lleida. Durant les tasques de restauració 

es va comprovar que un armari de farmàcia de Solsona tenia 

una policromia molt similar i es van estudiar tots dos objectes. 

Un cop confirmats els paral·lels, es van plantejar els criteris de 

presentació, que es donen a conèixer en aquesta jornada. 



PREU
Gratuït

INSCRIPCIONS 

Museu de Lleida
973 283075

reserves@museudelleida.cat

LLOC

Museu de Lleida
c/ Sant Crist 1
25002 Lleida

MÉS INFORMACIÓ

www.museudelleida.cat
Aforament limitat

ORGANITZA

Presentació

Conferència: “Repensar l’objecte, de les portes a l’armari: 

història d’una reconstrucció”, a càrrec de Núria Gilart, 

conservadora-restauradora (Museu de Lleida).

Conferència: “Les tasques de conservació-restauració d’unes 

portes d’armari de farmàcia del s. XVII”,  a càrrec d’Inma Bové,  

conservadora-restauradora.

Pausa /cafè.

Conferència:  “L’armari de la Farmàcia Pallarès de Solsona”, a 

càrrec de Jaume Bernades, exdirector tècnic del Museu D. i C. 

de Solsona.

Conferència: “El moble policromat del segle XVII”, a càrrec de 

Joan Güell, historiador de l’art (Associació per a l’Estudi del 

Moble).

Conferència: “Estudi de la policromia d’una caixa catalana del 

segle XVI”, a càrrec d’Àngels Creus, conservadora- restauradora 

(Associació per a l’Estudi del Moble) i Lourdes Domedel, 

conservadora-restauradora (Centre de Restauració de Béns 

Mobles de la Generalitat de Catalunya).

Espai de debat. Intervencions i preguntes. 

PROGRAMA Els objectius de la Jornada són donar a conèixer la història i les 

tasques de conservació-restauració realitzades en dues taules 

policromades del segle XVII procedents d’un armari de farmàcia 

i debatre sobre els criteris de presentació d’aquestes portes que 

s’han integrat en un armari de nova factura recuperant així la 

seva funcionalitat. Des del Museu de Lleida creiem interessant 

compartir experiències similars i reflexionar sobre el tema.
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