
aboratori independent si-
tuat a Sant Sadurní d’Anoia,
dedicat bàsicament als pro-
ductes agroalimentaris i,
més especialment, a donar

suports a les bodegues: anàlisi del
sòl, del cep i del raïm, dels pestici-
des, dels residus, de les aigües i, evi-
dentment, del procés d’elaboració
del vi i control de qualitat.

A l’edifici del laboratori hi ha una
interessant col·lecció de material i
instruments de laboratori que Ra-
mon Viader, l’actual propietari, tot
dedicant temps ipassió,haanataple-
gant, catalogant i restaurant. La gran
majoria de les peces que s’hi poden
veure han estat heretades del 1825,
l’any en què Narcís Viader i Seguí es
va instal·lar a Sant Sadurní d’Anoia.

També hi ha llibres molt interes-
sants, comara un exemplar deDios-
còrides Pedaci del 1695, un Synopsis
Formularum del 1749 (també cone-
gutcomaFarmacopeaBarcinonensis)
i un valuós exemplar de la Pharma-
copœia Extemporanea editat en tres
volums, aVenècia, l’any 1722.

Cal recordar que la tradició me-
dicofarmacèutica dels Viader es re-
munta al 1680, amb el metge Josep
Viader Fàbregas.

D’altra banda, és singular la col-
lecciódemicroscopis iaparellsd’anà-
lisi que permeten reconstruir la his-
tòria de la instrumentació analítica:
des dels aeròmetres de mercuri i els
dracmes finsadiversoscolorímetres,
material de vidre, equips de destil-
lació, etc.

MUSEUS

Viader Anàlisis, SL
Col·lecció de llibres i material de laboratori

Per amés informació, adreceu-vos a:
Laboratori Viader
C. de l’Església, 1
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 938 183 127
A. e.: rv@viaderlab.com.
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Vista parcial d’una de les llibreries que conté llibres de farmàcia, medicina, anàlisi
química i microbiològica, etc., del segle XIX i del començament del XX.
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Hidròmetre de Sikes
(Bartholomew Sikes). Fabricat
a Anglaterra perThomas
O’Dempsey Buss l’any 1865,
aproximadament. Servia per
mesurar el grau alcohòlic.
Va ser el densímetre legal des
del 1816 fins al 1907. Consta
d’un flotador amb nou peces
numerades que porten un
entallí per poder-les col·locar a
l’eix del flotador, graduat en
dècimes. Les peces van de deu
a noranta, és a dir, permeten
mesurar des de 0 fins a 100o

d’alcohol. Termòmetre de
mercuri sobre base d’ivori
graduat en graus Fahrenheit.

FarmacopeaValentina: OfficinaMedicamentorum, editada a Saragossa el 1698. És la farmacopea del Regne d’Aragó.
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