Hemp Museum Gallery
El Hash Marihuana & Hemp Museum és un
museu ubicat a Barcelona dedicat a la cultura del
cànnabis. Va obrir les seves portes el 9 de maig de
2012.[1][2]
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Edifici
El museu està ubicat al Palau Mornau, una casa
construïda pels Santcliment al segle XVI i que es
troba al centre històric de Barcelona, al carrer
Ample número 35, al barri Gòtic del disctricte de
Ciutat Vella. La família va ser la propietària del
palau fins al segle XVIII, quan Josep Francesc
Mornau, comissari honorari de la Guerra dels
Reals Exèrcits va comprar la finca. A
començaments del segle XX la va adquirir Joan
Nadal de Vilardaga, germà de l'alcalde de
Barcelona Josep Maria de Nadal i Vilardaga, i
n'encarrega una reforma a l'arquitecte modernista
Manuel Joaquim Raspall i Mayol,[3] de la que
destaquen els treballs de forja i els vitralls,
especialment els de la galeria del primer pis. A
l'interior, destaquen els treballs dels sostres, la
magnífica xemeneia del saló i el pati interior,
cobert per una claraboia emplomada. Té 482
metres quadrats.[4][5]

Història
Ben Dronkers va fundar la Hash Marihuana &
Hemp Museum d'Amsterdam i posteriorment va
obrir una segona rèplica del museu a Barcelona. El
museu narra la història de la planta durant els

Vista interior de l'edifici del museu
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darrers segles, tot destacant que es tracta de la
"penicil·lina del futur", degut al seu ús en el món
de la medicina.

Col·lecció
La col·lecció permanent està formada per més de
8.000 peces relacionades amb el cànem.
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A Wikimedia Commons (h
ttps://commons.wikimedia.
org/wiki/P%C3%A0gina_p
rincipal?uselang=ca) hi ha
contingut multimèdia
relatiu a: Hemp Museum
Gallery
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