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L’onze de maig de 2012 es va inaugurar el Hash Marihuana & Hemp Museum de Barcelona, ubicat al preciós

Palau Mornau construït a finals del segle XVI.

Amb l’objectiu de canviar el món
El Hash Marihuana & Hemp Museum de Barcelona és una exposició permanent i única que mostra el passat, 

el present i el futur de la planta del cànnabis i el seu potencial inigualable com una font versàtil per a finalitats 

industrials, nutricionals, medicinals, sacramentals i recreatives. La col·lecció del museu es compon d’objectes poc 

comuns relacionats amb tots els aspectes de la història de la cultura del cànnabis, que el seu fundador Ben Dronkers 

ha anat reunint per tot el món.

Un palau amb llinatge
El Palau Mornau va ser construït a la fi del segle XVI i originalment consistia en dues plantes. A principis del segle XX, 

el palau va ser adquirit per Joan Nadal, qui va encarregar la remodelació de la finca a l’arquitecte modernista Manuel 

Raspall (1877 - 1937). L’any 2002, l’empresari i filantrop holandès Ben Dronkers va descobrir el Palau Mornau, que 

es trobava en un estat deplorable. L’arquitecte Jordi Romeu, juntament amb un equip de constructors i artistes, va 

necessitar 10 anys per a renovar aquest important monument que mereixia ser retornat al seu antic esplendor.

La col·lecció
El museu exposa valuoses pintures i reproduccions que representen l’ús del cànnabis al llarg de la història i antiguitats 

curioses, com les diferents eines i instruments utilitzats per transformar el cànem en corda, paper i teixit. Els amants de 

l’art apreciaran les pintures originals de destacats artistes de l’Edat d’Or neerlandesa com David Teniers el Jove i 

Cornelis Decker. Aquesta important col·lecció de antics mestres es complementa amb una àmplia selecció d’empremtes 

botàniques dels segles XVIII i XIX. Una secció medicinal on s’exposa una de les col·leccions més grans del món de 

flascons de cànnabis medicinal i que data del segle XIX prova l’ús generalitzat del cànnabis medicinal en el passat.

   

   

 Presentació

Palau Mornau
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Un plàcida fumada, Adriaen de Lelie, 1800
Como humo se va, Cheech & Chong, 1978
Marihuana - Assassina de la joventut, Elmer Clifton, 1937
�e Putting Together Of �e Heads, Martin Sharp, 1967
Arca farmacèutica, Willmar Schwabe, 1873
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I Don’t Mean To Be Blunt, Sergio Garcia, 2014
Cannabis, Pierre Koralnik, 1970
Vienna Dioscorides, Pedanius Dioscorides, c. 512 EC (còpia)
Fumadors en un interior, David Teniers el Jove, 1660
Figureta samurai amb vestit de cànem, 
període Edo (segle XIX) 
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 Ben Dronkers

Ben Dronkers és el fundador de Sensi Seeds, HempFlax, Hempstory i el Hash Marihuana & Hemp Museum 

a Amsterdam i Barcelona.

Primers viatges 
De molt jove, a la fi de la dècada dels seixanta, Ben Dronkers treballava en bucs mercants que partien del seu

Rotterdam natal cap a diverses destinacions exòtiques. Va ser l’inici de la passió per viatjar de Ben, que sempre l’ha

acompanyat durant la resta de la seva vida. Més endavant, quan va decidir provar sort en el disseny i la creació d’una

línia personal de roba per a la seva pròpia botiga, va viatjar a Turquia, Afganistan i Pakistan per a comprar teixits i

va descobrir els avantatges de la fibra de cànem.

Inspiració per a recollir llavors de cànnabis
En aquests països també va comprar cànnabis. Amb un somriure, relata: “Li vaig preguntar als agricultors sobre les

plantes de cànnabis i van riure bastant calladament. Un d’ells em va donar un grapat de llavors de cànnabis com a

obsequi i em va dir que les llavors eren molt importants. Naturalment, això em va inspirar per a conservar-les, per a

aprendre sobre les qualitats de les llavors de diferents regions i per a recollir-ne més.”

Nous híbrids excepcionals
Quan va arribar als Països Baixos, Ben havia reunit una extensa col·lecció de varietats de cànnabis, procedents de tota

l’Àsia central, el sud-est asiàtic i el subcontinent indi. A partir d’aquests fonaments, va començar a conrear les seves

pròpies varietats de cànnabis i els seus propis híbrids. A principis dels anys vuitanta, l’influx de noves varietats

procedents dels Estats Units va fer créixer el fons genètic a partir del qual va crear més híbrids excepcionals. La

fundació el 1985 del Sensi Seed Club li va permetre compartir el seu èxit amb altres entusiastes com ell.



Compartir el saber
Durant els seus viatges, Ben també va col·leccionar artefactes inusuals, meravellosos i rars relacionats amb el món del

cànnabis i el cànem. A mesura que anava sent més conscient de la història i del potencial d’ús del cànnabis i el cànem

en tot el planeta, va créixer el seu impuls de compartir amb el públic els seus coneixements i la seva col·lecció.

Al costat del seu amic i company activista del cànnabis Ed Rosenthal, aquest impuls va conduir a la inauguració del

Hash Info Museum, que creixeria fins a convertir-se en el Hash Marihuana & Hemp Museum, una de les

principals atraccions turístiques d’Amsterdam.

Més varietats genètiques del cànnabis
En 1991, Ben va adquirir un altre banc de llavors d’un conreador que havia estat treballant amb

híbrids dels Estats Units des dels anys vuitanta, i l’estoc genètic de les dues empreses es va unir 

per a formar el banc de llavors Sensi Seed Bank que avui coneixem. Van seguir arribant noves

varietats i l’empresa va anar d'èxit en èxit. Veure més sobre Sensi Seeds: www.sensiseeds.com

Reactivació de la indústria del cànem
Lluny d’acontentar-se amb parlar de les meravelles que el cànem és capaç, el 1994 Ben

Dronkers va fundar HempFlax, una empresa al nord d’Holanda dedicada al cultiu i el

processament de cànem industrial. El 2015, HempFlax va inaugurar una segona fàbrica

a Romania, una exitosa aposta continuada per reviure l'antigament florent indústria del

cànem a Europa. Veure més sobre HempFlax: www.hempflax.com

Explicar la història
El 2015 Ben va obrir una botiga i cafeteria acollidora situada al centre de la ciutat d’Amsterdam.

La va anomenar Hempstory i la seva història està explicada per una àmplia selecció de productes 

naturals: roba, menjar i beguda, productes cosmètics, dibuixos botànics, accessoris, tots connectats

de una manera amb el cànem. Veure més sobre Hempstory: www.hempstory.nl

Un empresari del cànnabis
Malgrat tots els negocis, èxits i projectes empresos per Ben, com la botiga insígnia de Sensi Seeds, recentment 

inaugurada a Barcelona i ubicada als baixos del Palau Mornau, la seva dedicació a la meravellosa i polifacètica planta 

Cànnabis sativa L. l’empeny cada any a assumir nous reptes. Encara que moltes de les seves idees són actualment 

una pròspera realitat, per a aquest emprenedor del cànnabis sempre hi ha noves possibilitats a explorar.  
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Premsa nacional & internacional
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Informació pràctica
Contacte
Hash Marihuana & Hemp Museum

Carrer Ample 35 · 08002 Barcelona

(+34) 93 319 75 39

barcelona@hashmuseum.com

www.hashmuseum.com

                      @hempmuseumgallery

Horari d’obertura
De divendres a diumenge d’11 a 20 hores.

Preus
Entrada general: 9 €

Audioguia inclosa, disponible en 6 idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i italià. Grups de 10 persones o

més rebran un descompte del 20% (pagament com a grup obligatori). No és necessari reservar amb antelació per a 

grups, però aconsellem fer-ho. Els menors de 13 anys tenen l’entrada gratuïta, si van acompanyats d’un adult.

Visites guiades
Català: dissabtes a les 12:00, castellà: diumenges a les 12:00. 

Per altres idiomes, dates i horaris, informa’t enviant un correu electrònic a barcelona@hashmuseum.com.

Accessibilitat
A causa de la naturalesa del Palau Mornau, i el fet que està catalogat per Patrimoni com a BCIL (Bé cultural 

d'interés local), el museu no està encara adaptat per oferir un accés fàcil a les persones amb mobilitat reduïda.

Fotogra�a
La fotografia (sense flash) i la filmació de vídeo per a ús personal són permeses.

La fotografia i la filmació professional s’han d’acordar prèviament a barcelona@hashmuseum.com.

Lloguer d’espais
El museu ofereix la possibilitat a empreses i professionals de gaudir dels seus diferents espais. Són espais excepcionals 

per a celebracions úniques, com còctels, sopars de gala, rodes de premsa i presentacions, entre altres opcions. 

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Membresía
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Un palau
modernista
dedicat al
cànnabis

CARRER AMPLE 35
@HEMPMUSEUMGALLERY

HASHMUSEUM.COM

CARRER AMPLE 35
@SENSISEEDSBARCELONA

SENSISEEDS.COM

BANC DE LLAVORS DE CÀNNABIS
OLI I FLORS DE CBD


