
Calomelana o mercuri dolç
S'util itzava com a diürètic, laxant i en pols de dentició, fins a mitjans del segle
XX, quan es va descobrir la seva toxicitat.

Bicarbonat de sodi
S'usa per combatre l 'acidesa gàstrica quan no es disposa de medicaments
específics, com l'almagat. També com a blanquejador dental, ja que poleix la
superfície de l 'esmalt, i com a agent desodorant, per eliminar olors de
sudoració forta a aixelles i peus.

Oli d'ametlles dolces
Es fa servir molt en aromaterapia, i en la cura dels cabells. Aquest oli
s'absorbeix fàcilment per la pell . Combat la picor i la inflamació i al leuja quasi
instantàniament el dolor muscular.

Teobromina
És un alcaloide el nom del qual prové del gènere de la planta que més el conté,
la Theobroma cacao, el cacau. És considerada un vasodilatador (un compost
amb capacitat per a eixamplar els vasos sanguinis), un diürètic (capaç de
facil itar la micció) i un estimulant cardíac.

Extracte tou de belladona amb fècula
És una planta de la família de les solanàcies, que tradicionalment s'usava en
casos de neuràlgies, tos nerviosa, asma, convulsions, tos convulsiva, etc. La
medicina moderna l 'util itza per bloquejar els impulsos de les terminacions
nervioses. Entre la dosi terapèutica i la tòxica hi ha molt poca diferència. Era
util itzada des d'antic en les pocions de bruixeria. La combinació amb la fècula
segurament pretenia apaivagar els efectes violents de la belladona.

Goma de tragacant
Goma constituïda per l 'exsudació assecada del tronc del tragacant i d'altres
espècies congèneres afins. S'util itza en farmàcia com a agent de suspensió per a
pols insolubles o com a agent aglutinant en píndoles i comprimits.

Tutia preparada
L'atutia o tutia és un fàrmac o medicina antiga util itzat sobretot contra les
malalties oculars. En forma d'ungüent, aquest remei s'elaborava a partir d'una
capa d'òxid de zinc que s'impurificava barrejant-lo amb altres sals metàl·l iques i
quedava adherida a les parets dels forns i les seves xemeneies.

La paraula tutia es va convertir amb el temps en sinònim de remi, de manera
que donà lloc a l 'expressió “no hi ha tutia” quan alguna cosa no té remei.

Tintura d'eucaliptus
L'oli essencial de les ful les d'eucaliptus és usat com descongestionant i per
combatre infeccions respiratòries. S'util itza en forma d'ungüent, en pastil les,
caramels inhalants, infusions, xarops o en vaporitzacions. L'ol i es fa servir de
forma tòpica com a tractament per a dolors musculars i d'articulacions, així
com per tractar l 'herpes labial . També serveix com a repel·lent de mosquits
natural.
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A C AS A N O S T RA: La farmàc i a Bu jon s

La imatge ens presenta una vista frontal de les tres parets de la botiga, esquerra, central i dreta, en el seu aspecte després de la restauració duta a terme per l'Escola Taller de l 'Ajuntament de Martorell
el 1 991 . Hi assenyalem alguns dels elements que s'hi podien veure i també les característiques i propietats d'alguns dels productes. Cal tenir en compte que fins a la industrial ització farmacèutica, les
farmàcies tenien com a principal activitat la preparació de les medecines, seguint les indicacions de les receptes dels metges. Per això no veiem aquí capses de medecines, sinó els ingredients per
preparar-les. Us mostrem alguns exemples del que hi podem trobar.

La farmàcia està presidida per una inscripció l latina:

Pharmatia cum Natura ad salutem conspirans

[La farmàcia col·laborant amb la natura en favor de la salut]

Porta d'accés des de la botiga a la
rebotiga

Tot i que habitualment ocupa un
lloc central a les farmàcies, aquí

trobem l'armari anomenat
cordialer en un dels costats.

Tancats sota clau, conté els petits
recipients amb els productes més

cars, exòtics o tòxics. El nom
prové de cor, per les propietats

curatives atribuïdes als productes
que conté

Les parets són ocupades per gran
quantitat de flascons amb productes

medicinal , molts amb les etiquetes
gravades a l 'àcid. Cal remarcar també la

presència d’una col·lecció de pots de
farmàcia de ceràmica, de diferents

models i estils

H E RB E S , P OT S I F L AS C O N S

El 1 842 Josep Bujons Palau obria el seu
establiment farmacèutic a la plaça de la Vila
de Martorell , iniciant així una història que
s'estendria durant 1 1 5 anys, fins el 1 957, quan
la família el va tancar de forma definitiva. Es
van conservar fins aleshores bona part dels
elements originals tant a la botiga com a la
rebotiga.

El fundador va ser succeït pel seu fil l Josep
Anton Bujons Marquès (1 856–1 924), el qual
a més de la seva dedicació al negoci famil iar
va ser un destacat activista polític, ja que va
ocupar el càrrec de regidor i el d'alcalde de
Martorell entre el gener de 1 890 i el
desembre de 1 893. També es va significar
amb altres càrrecs que ara no detal larem per
centrar-nos pròpiament en l'establiment
farmacèutic.

El valor principal rau en el fet que la farmàcia
Bujons va conservar quasi intacte tots els
elements i la fesomia habituals d'aquests
establiments anteriors a la transformació de
la farmacèutica moderna. A més d'una nota-
ble bibl ioteca i de l 'arxiu famil iar, s’hi conser-
va una nombrosa i detal lada documentació
de tota l 'activitat de la farmàcia: comptes,
receptaris, factures, correspondència, etc., la
qual cosa dóna lloc a un patrimoni únic.

El 1 989 Josep Anton Bujons i Maria Vivó van
encomanar tot aquest patrimoni al Centre
d'Estudis Martorellencs, amb la voluntat
última de crear una fundació amb el seu nom
que, finalment, no va ser possible constituir.
Va ser a partir d'aquell moment que se’n va
iniciar la recuperació, que va comptar amb el
suport de l'ajuntament de Martorell a través
de la intervenció de l'Escola Taller, que en va
fer la primera restauració.

La destrucció del mobil iari original es va
esdevenir el 2003 com a conseqüència de la
ruïna parcial de l 'edifici. La farmàcia que ara
podem veure és una reconstrucció aproxi-
mada on es conserven i es mostren els
elements originals, com el taulel l modernista,
pots, flascons, caixes d'herbes, instruments
farmacèutics tradicionals, etc.

Al darrere de la botiga hi havia la rebotiga, és
a dir, el tal ler on es preparaven les medecines
a partir de productes naturals, d’ol is, extrac-
tes o tintures. Era una estança petita però
ben atapeïda d’armaris, prestatgeries, capses i
d’altres objectes. En aquest cas la restauració
ha estat només parcial , atès el mal estat de
conservació de molts dels objectes originals,
molts d’el ls de vidre i compostos de peces
diferents. L'Ajuntament de Martorell , actual
propietari de les instal·lacions, ha dut a ter-
me la restauració de tot el conjunt i dels
espais. La visita constitueix un viatge a la
història de la farmàcia i la medicina des de
mitjans del segle XIX i fins a mitjans del XX.

Alfred Mauri / MiquelVives



Calomelana o mercuri dolç
S'util itzava com a diürètic, laxant i en pols de dentició, fins a mitjans del segle
XX, quan es va descobrir la seva toxicitat.

Bicarbonat de sodi
S'usa per combatre l 'acidesa gàstrica quan no es disposa de medicaments
específics, com l'almagat. També com a blanquejador dental, ja que poleix la
superfície de l 'esmalt, i com a agent desodorant, per eliminar olors de
sudoració forta a aixelles i peus.

Oli d'ametlles dolces
Es fa servir molt en aromaterapia, i en la cura dels cabells. Aquest oli
s'absorbeix fàcilment per la pell . Combat la picor i la inflamació i al leuja quasi
instantàniament el dolor muscular.

Teobromina
És un alcaloide el nom del qual prové del gènere de la planta que més el conté,
la Theobroma cacao, el cacau. És considerada un vasodilatador (un compost
amb capacitat per a eixamplar els vasos sanguinis), un diürètic (capaç de
facil itar la micció) i un estimulant cardíac.

Extracte tou de belladona amb fècula
És una planta de la família de les solanàcies, que tradicionalment s'usava en
casos de neuràlgies, tos nerviosa, asma, convulsions, tos convulsiva, etc. La
medicina moderna l 'util itza per bloquejar els impulsos de les terminacions
nervioses. Entre la dosi terapèutica i la tòxica hi ha molt poca diferència. Era
util itzada des d'antic en les pocions de bruixeria. La combinació amb la fècula
segurament pretenia apaivagar els efectes violents de la belladona.

Goma de tragacant
Goma constituïda per l 'exsudació assecada del tronc del tragacant i d'altres
espècies congèneres afins. S'util itza en farmàcia com a agent de suspensió per a
pols insolubles o com a agent aglutinant en píndoles i comprimits.

Tutia preparada
L'atutia o tutia és un fàrmac o medicina antiga util itzat sobretot contra les
malalties oculars. En forma d'ungüent, aquest remei s'elaborava a partir d'una
capa d'òxid de zinc que s'impurificava barrejant-lo amb altres sals metàl·l iques i
quedava adherida a les parets dels forns i les seves xemeneies.

La paraula tutia es va convertir amb el temps en sinònim de remi, de manera
que donà lloc a l 'expressió “no hi ha tutia” quan alguna cosa no té remei.

Tintura d'eucaliptus
L'oli essencial de les ful les d'eucaliptus és usat com descongestionant i per
combatre infeccions respiratòries. S'util itza en forma d'ungüent, en pastil les,
caramels inhalants, infusions, xarops o en vaporitzacions. L'ol i es fa servir de
forma tòpica com a tractament per a dolors musculars i d'articulacions, així
com per tractar l 'herpes labial . També serveix com a repel·lent de mosquits
natural.
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A C AS A N O S T RA: La farmàc i a Bu jon s ( P l a ç a d e l a Vi l a , 4 1 )

La imatge ens presenta una vista frontal de les tres parets de la botiga, esquerra, central i dreta, en el seu aspecte després de la restauració duta a terme per l'Escola Taller de l 'Ajuntament de Martorell
el 1 991 . Hi assenyalem alguns dels elements que s'hi podien veure i també les característiques i propietats d'alguns dels productes. Cal tenir en compte que fins a la industrial ització farmacèutica, les
farmàcies tenien com a principal activitat la preparació de les medecines, seguint les indicacions de les receptes dels metges. Per això no veiem aquí capses de medecines, sinó els ingredients per
preparar-les. Us mostrem alguns exemples del que hi podem trobar.

La farmàcia està presidida per una inscripció l latina:

Pharmatia cum Natura ad salutem conspirans

[La farmàcia col·laborant amb la natura en favor de la salut]

Taulel l modernista.Va substituir un
d'anterior que desconeixem

Porta d'accés des de la botiga a la
rebotiga

Bàscula

Rellotge de paret

Els armaris inferiors acullen més d'un centenar de capses de
cartró amb herbes medicinals de la Mediterrània i algunes
exòtiques emprades de sempre per la medicina tradicional

Les parets són ocupades per gran
quantitat de flascons amb productes

medicinal , molts amb les etiquetes
gravades a l 'àcid. Cal remarcar també la

presència d’una col·lecció de pots de
farmàcia de ceràmica, de diferents

models i estils




