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Una farmàcia
a l’Illa del Rey

A l bell mig del port de Maó s’hi troba l’illa
del Rei que conserva les restes d’un noble
edifici que en el seu dia fou l’hospital que

construïren els anglesos l’any 1711 sota la direcció
de l’almirall John Jenning, que serví de refugi sani-
tari a l’esquadra que sa Majestat britànica tenia en
aquest cantó de la  Mediterrània.

La història d’aquest hospital ha sofert tantes vicis-
situds com la mateixa història de Menorca. Fundat
sota la dominació anglesa de Menorca (els britànics
de l’illa en deien Bloody Island), adquirí un gran pro-
tagonisme en el món de la sanitat, va ser hospital de
guerra francès, estació nord-americana i magatzem.
Després de passar la nostra illa definitivament a mans
espanyoles, l’any 1802, va acabar essent l’hospital
militar de Menorca.
Finalment l’any 1964
fou abandonat i substi-
tuït per un modern
edifici a la ciutat de
Maó.

L’abandó de la seva
activitat hospitalària
significà la seva ruïna
progressiva, primer
com a propietat de
l’exercit i finalment
de l’ajuntament de
Maó.
Fa un parell d’anys un
grup de voluntaris de
l’Associació d’Amics de l’Illa de l’Hospital, actualment
constituïts en Fundació (www.islahospitalmenor-
ca.org), es va proposar la recuperació d’aquest bell
monument històric. Cada diumenge es desplacen a
l’illa i, fins el moment, no sols han aconseguit nete-
jar i desbrossar els camins, i aturar la degradació de
l’edifici, sinó que, encara més important, han
implicat a la població de tota Menorca en aquesta
obra.

És en aquest context que han sol·licitat la col·labo-
ració del col·lectiu farmacèutic per a la recu-
peració del que fou l’antiga farmàcia de l’hospital,
de la mateixa manera que s’ha demanat la recu-
peració de la sales de cures i de cirurgia i d’una
sala de malalts del segle XVIII al col·lectiu metge, i
de les capelles catòlica i anglicana, i també de les
estances de les religioses que atenien els malalts, a

les esglésies respectives.
Els farmacèutics menorquins no sols no podem
negar la nostra col·laboració sinó que l’hem
d’aprofitar per a demostrar la nostra presència
activa a Menorca. El projecte que hem pensat es
divideix en dos àmbits diferents. Per una banda, la
recuperació de les dependències ocupades per
l’antiga farmàcia amb la recreació d’una farmàcia
d’època i, per altra banda, la creació d’un jardí de
plantes medicinals annex a la farmàcia que pugui
ser gaudit per tots els visitants que, en el futur, vul-
guin visitar l’hospital recuperat.
Tot això pensam que ha d’anar acompanyat d’un
estudi històric que ens expliqui l’evolució de la far-
màcia des del seu origen anglès del segle XVIII fins

a la farmàcia espanyola
de principis del segle
XX i també de les
plantes medicinals util-
itzades durant tot
aquest període amb
especial atenció a les
usades tradicionalment
pels menorquins.

Fa uns dies vam orga-
nitzar una visita guiada
a l’hospital perquè
totes les persones inte-
ressades poguessin
conèixer de primera
mà la situació de l’illa i,

més concretament, de l’edifici de l’hospital. Tots
vam poder veure que el projecte és engrescador
però que també exigeix molt d’esforç i dedicació.
Des del primer moment pensam que tant la
Cooperativa Farmacèutica Menorquina com el
Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears no dub-
taran a donar-nos el seu suport moral, convertint-se
en Patrons de la Fundació, com econòmic, estalo-
nant part del projecte que esteim elaborant.

També volem convidar a tots els farmacèutics i perso-
nes relacionades que se sentin atretes a col·laborar
perquè ens aportin els seus suggeriments, documents
relacionats o objectes antics per tal que el resultat
sigui el mes valuós i complet possible.
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