
 32 el 3 de vuit DIVENDRES, 15 DE GENER DEL 2016

ECONOMIA

w
w

w
.e

l3
de

vu
it

.c
at

LA NISSAGA

Els cinc 
Viaders 
de Sant 
Sadurní 

La família va 
arribar a la vila 
l’any 1825

Narcís Viader Seguí
1801-1877

Fill de l’il·lustre metge 
de Girona, Josep Anton 
Viader Payrachs, Narcís 
Viader va obrir el 1825 
farmàcia a Sant Sadurní. 
En aquell moment, 
era l’únic establiment 
d’aquest tipus que 
hi havia a la vila.  

Antoni Viader Janer
1836-1910

Va continuar amb la 
farmàcia familiar, ubicada 
al carrer Hospital. La 
seva contribució va ser 
decisiva per l’ordenació 
de la professió, ja 
que va col·laborar en 
el primer reglament 
dels farmacèutics.

Narcís Viader Escayola
1884-1968

Viader Escayola va ser 
fundador del laboratori 
de les anàlisis clíniques 
el 1912, que va marcar 
l’inici de les anàlisis 
de sang. Va preparar, 
patentar i comercialitzar 
els primers medicaments. 
Era inspector farmacèutic.

Narcís Viader Font
1912-1982

La seva aposta va ser 
continuar la farmàcia 
i el laboratori que 
havien fundat els seus 
antecessors. Es va dedicar 
a la preparació industrial 
de matèries primeres 
farmacèutiques i la 
fabricació de cosmètics.

Ramon Viader Guixà
1948

El darrer Viader sanitari 
de la nissaga va seguir 
amb el laboratori familiar. 
Dissenya i patenta 
diversos instruments, 
publica llibres i treballs 
de recerca i imparteix 
docència de la Universitat 
de Tarragona.

Catalunya ha estat tradicional-
ment una gran potència en els 
àmbits de la farmàcia i la medi-
cina. Alguns dels personatges 
més destacats en la història 
d’aquests sectors són catalans, 
el que fa que el país compti 
amb un important llegat vin-
culat a ambdues disciplines. 
Una de les famílies catalanes 
més rellevants en el camp sa-
nitari ha estat la Viader, esta-
blerta a Sant Sadurní des de 
finals del segle XIX, que és 
probablement una de les nis-
sagues més àmplies de metges 
i farmacèutics del món.
Des de 1680, vuit generacions 
de Viaders (tres de metges i 
cinc de farmacèutics) s’han 
dedicat a alguna de les dife-
rents branques sanitàries, el 
que ha permès a Ramon Via-
der, l’hereu de la nissaga, acu-
mular una gran quantitat de 
material vinculat a la història i 
l’evolució d’aquest sector. Des 
de fa gairebé una dècada, el far-
macèutic sadurninenc es dedi-
ca a restaurar i catalogar totes 
les peces que inclou la seva 
col·lecció personal, una part 
de les quals es poden veure 
en la mostra “Farmacèutics de 
la nissaga Viader”, que estarà 

instal·lada a la Facultat de Far-
màcia de Barcelona fins al 4 de 
març. El termini per visitar-la 
s’ha hagut d’ampliar, per l’èxit 
que està aconseguint.
Tal com ha indicat Viader, l’ex-
posició inclou un centenar de 
peces, entre les quals n’hi ha 
de “valor incalculable”, tant 
perquè són exemplars únics, 
com pel fet que permeten 
conèixer l’evolució de la me-
dicina i la farmàcia amb un 
material que està en un estat 
de conservació “excel·lent”. 
Llibres, documents, pots de 
farmàcia, instrumental de la-
boratori, farmàcia galènica o 
títols, entre d’altres, formen 
part d’aquesta exposició que 
Viader ha avançat que serà 
l’embrió del futur Museu de 
la Història de la Medicina i la 
Farmàcia de Catalunya.
Ramon Viader ha explicat 
que la Universitat de Barcelo-
na (UB), el Col·legi de Farma-
cèutics i el Col·legi de Metges 
estan acabant de perfilar els 
detalls del que serà el primer 
centre museístic d’aquest ti-
pus al país, i al qual el farma-
cèutic cedirà tot el seu llegat. 
“Conservar tot aquest mate-
rial em suposa un esforç eco-
nòmic remarcable, però seria 
una pèrdua important pel pa-
trimoni col·lectiu que aques-
tes peces es perdessin”, ha dit 
Viader, que ha assegurat que el 

futur museu s’instal·larà, pro-
vablement, a l’edifici històric 
de la UB a la plaça Universitat 
de Barcelona.

Llegat únic

Que el llegat de la nissaga Vi-
ader hagi estat el catalitzador 
de la fundació del nou mu-
seu no és casual. Els coneixe-
ments que aquesta família ha 
aportat al món de la medicina 
i la farmàcia són d’un valor in-
calculable, alguns dels quals 
han assentat les bases de les 

professions tal com les conei-
xem ara.
Antoni Viader Janer, per exem-
ple, besavi de Ramon Viader, 
va ser un dels farmacèutics 
que va participar en l’elabo-
ració del “Proyecto de regla-
mento para el ejercicio de la 
profesión farmacèutica”, el do-
cument que va permetre esta-
blir la normativa per exercir en 
l’àmbit de la farmàcia. Tot i que 
abans ja hi havia hagut alguns 
textos que van intentar regu-
lar la professió, el document 

que va ajudar a redactar Viader 
va ser un avenç important per 
al sector en aquell moment.
I és precisament això, ofe-
rir una visió clara de com ha 
evolucionat la farmàcia -i en 
menor mesura la medicina-, 
l’objectiu que Ramon Viader 
s’ha marcat amb aquest pro-
jecte. “La societat occidental 
viu massa de pressa. No tenim 
temps de mirar enrere per 
veure d’on venim i reconèixer 
el que els nostres antecessors 
han fet perquè avui les coses 
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L’exposició de la Facultat de Farmàcia de Barcelona conté algunes de les peces més importants de la col·lecció Viader | 3D8

LA XIFRA

 1.500 
peces formen part del lle-
gat de la família Viader.
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Temps de guerra

Imatge de diverses peces que formen part de la col·lecció que Ramon Viader ha rebut dels seus antecessors | 3D8

ens siguin més fàcils”, ha co-
mentat Viader, que vol que la 
mostra que es pot veure a la 
Facultat de Farmàcia serveixi, 
també, com a homenatge als 
seus avantpassats.
Sobre les aportacions que el 
país ha fet a ambdues disci-
plines sanitàries, Ramon Via-
der es mostra convençut que 
“Catalunya és la mare de la 
ciència farmacèutica”. El sa-
durninenc ha explicat que 
han estat els petits canvis, 
sobretot, els que han fet que 

aquests sectors avancin tant, 
i tan ràpidament.
En aquest sentit, Viader re-
coneix que la seva feina no 
s’assembla gens a la que feia 
el seu pare, i encara menys a la 
del seu avi. “Al meu pare se li 
van morir dos germans d’apen-
dicitis. Els dos eren metges i a 
un d’ells no el van arribar ni 
a obrir. Va morir per culpa de 
l’anestèsia. Això avui en dia no 
passaria. I si passa, porta con-
seqüències”, ha remarcat el 
sadurninenc, que assegura que 

en només 60 anys la farmàcia 
-i encara més la medicina- ha 
canviat tant que gairebé ni es 
reconeix. “A l’exposició sobre 
la història de la família hi ha 
un vídeo amb imatges d’un 
programa que va emetre TVE 
sobre el meu pare on se’l veu 
fent la seva feina al laborato-
ri, i no té res a veure amb la 
farmàcia d’avui dia.”, assegu-
ra Ramon Viader, que actual-
ment es dedica a la docència i 
la consultoria.
El laboratori que els Viader van 

tenir durant anys és una de les 
tres empreses que la família va 
obrir a la capital del cava, des-
prés que Narcís Viader Seguí 
s’hi instal·lés l’any 1825 per 
portar l’única farmàcia que hi 
havia a la vila, i que encara es 
manté oberta al carrer Hospi-
tal. Després de Narcís Viader, 
la resta de la nissaga va con-
tinuar desenvolupant la tasca 
a Sant Sadurní -on també van 
tenir la primera fàbrica de cos-
mètics de Catalunya-, on els 
Viader han dut a terme bona 

part de la seva tasca professio-
nal. Un d’ells, Narcís Viader Es-
cayola, fins i tot va ser alcalde 
del municipi i jutge de Pau. El 
seu nom dóna nom a un carrer 
de Sant Sadurní, que es va po-
der obrir gràcies a la cessió que 
va fer ell.
La història d’aquesta família 
de sanitaris quedarà recollida 
en un llibre en el qual ja treba-
lla Ramon Viader, i que portarà 
per títol “300 anys d’historia 
de la medicina i de la farmàcia 
catalanes”.

LA XIFRA

 1825 
és l’any de la fundació de la 
farmàcia de Sant Sadurní.

A Narcís Via-
der Font li va 
tocar exercir 
la farmàcia 
en temps de 
guerra. Va 
ser metge 
durant la 
Guerra Civil 
espanyola 
(1936-1939), 
i després de 
la batalla la seva actuació va ser decisiva per ajudar a 
curar molts malalts i ferits que havia deixat el conflicte. 
El farmacèutic sadurninenc va ser el primer a fabricar 
acetanilida, la matèria bàsica que es fa servir per fer 
sulfamides, que van substituir els antibiòtics després 
de la guerra. En acabar el combat, les medicines eren 
escasses i la creació de Viader va ser molt important 
per ajudar a salvar vides. L’aportació del sadurninenc va 
ser important, a més, perquè va deixar escrites quines 
eren les condicions amb què van haver de treballar els 
sanitaris durant els anys de lluita, un material molt 
valuós per conèixer una part important d’aquell període 
històric.
A banda d’aquesta valuosa aportació a la societat de la 
postguerra, Narcís Viader també en va fer d’altres en el 
camp de la farmàcia cosmètica, especialitat a la qual va 
dedicar bona part de la seva carrera professional. Una 
de les més destacades és l’elaboració del primer mas-
satge pre i post afaitat per a homes.

Carles Querol i Narcís Viader en un homenatge 
que li va fer el Col·legi de Farmacèutics| 3D8


