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Resum: Aquest treball de recerca consisteix en un diccionari informàtic que recull 

plantes i productes, cadascun amb les seves propietats medicinals i altres usos que 

se’ls atribueixen popularment i la forma de preparar remeis i aplicar-los per a cada 

malaltia o afecció. La informació s’ha extret de les entrevistes fetes a informants 

d’entre 60 i 90 anys del Bages, Berguedà i Solsonès, i es complementa amb un 

herbari i una mostra de preparacions dels remeis.  

 
Abstract: This research project consists on a computer dictionary of plants and 

products, everyone with their medicinal properties and other popular utilities and the 

manner to prepare the remedies and their application for each illness or affection. 

The information was obtained by the interviewed informants, who live in Bages, 

Berguedà and Solsonès and they are aged between 60 and 90 years old. A 

herbarium and remedy preparations complete this information. 
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1. Introducció 
 

Sempre he tingut curiositat i m’he interessat per saber com es guarien i es 

superaven les malalties antigament, quan no es disposava de la quantitat de fàrmacs 

químics actuals, sinó de la saviesa transmesa de generació en generació i del 

coneixement de les plantes. Per això vaig decidir realitzar el meu treball de recerca 

sobre remeis casolans obtinguts a base de plantes i altres productes naturals, 

d’origen mineral o animal.  

 

També va influenciar en la decisió d’escollir aquest tema el fet que des de petita he 

tingut l’oportunitat d’escoltar els meus avis i alguns veïns parlar de la forma de curar 

les malalties abans, des que eren petits fins no fa pas molts anys, amb les 

diferències entre la medicina tradicional i la moderna, a part de gaudir del privilegi de 

poder-los preguntar per a què servien les plantes que no coneixia o que volia 

conèixer millor. A més, vaig pensar que tot el seguit de remeis i cures per als 

animals que podria conèixer i aprendre, estan en bona part relacionats amb la 

professió que m’agradaria exercir en un futur.  

 

Així, fer el treball m’ha ofert l’oportunitat d’aprendre molt més, no només remeis 

tradicionals, sinó també de familiaritzar-me amb tot un seguit de noms científics i 

vocabulari mèdic actual. He pogut conèixer més remeis perquè he sortit de l’entorn 

més familiar per a entrevistar persones de pobles i comarques veïnes que m’han 

explicat tant com sabien. I la terminologia mèdica actual i tot el seguit de noms 

científics d’algunes plantes m’han estat necessaris en el moment de realitzar cada 

una de les fitxes de les plantes o productes, fet que m’ha permès conèixer molt 

vocabulari que no havia utilitzat mai abans i que segurament no hauria utilitzat. I, 

finalment, he après a fer servir una base de dades, el programa informàtic FileMaker 

Pro8, ja que la part del treball que consisteix en les fitxes de les plantes o productes, 

amb la seva descripció, les seves propietats i cadascun dels usos, estan fetes amb 

aquest suport informàtic que permet una cerca ràpida des de diversos àmbits i una 

presentació clara i atractiva.  
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L’herbolària. Pessebre vivent d’Ardèvol 2007. 

2. Objectius 
 

L’objectiu principal que em vaig proposar en el moment de començar el treball va ser 

el de conèixer els sistemes i formes que s’utilitzaven anys enrere per a guarir 

persones i animals quan encara no es coneixien ni s’havien generalitzat la medicina i 

la veterinària actuals. I, d’aquesta manera, un cop les entrevistes estiguessin fetes, 

poder recollir tots i cadascun 

d’aquests sistemes i així posar el 

meu granet de sorra per intentar 

preservar de l’oblit tots aquests 

coneixements tant antics, que per 

ser tradicionals i populars no deixen 

de ser uns coneixements molt 

importants, que des de temps 

immemorables han guarit o 

apaivagat dolors i malalties.   

 
 

Un altre objectiu era aprendre i descobrir les propietats de cada planta o dels altres 

productes que s’utilitzen per a guarir, com també conèixer-ne la seva descripció, els 

usos que se’ls atribueixen i en quin lloc podem trobar les plantes i aconseguir els 

productes; bo i classificant-ne posteriorment els coneixements en un model de fitxa 

atractiu i entenedor que permetés una cerca fàcil i còmoda. Així és possible aprofitar 

tota aquesta saviesa en un futur, i poder-ho utilitzar i aplicar en persones i animals, 

sempre que sigui adequat de fer-ho perquè són problemes o afeccions lleus.  

 

Durant la realització del treball de recerca també em vaig proposar confeccionar un 

herbari on es recollissin totes les plantes que es podrien trobar descrites dins el 

treball amb les seves propietats, usos i aplicacions. Aquest herbari té l’objectiu de 

mostrar les plantes, per tal de poder-les veure i reconèixer millor, com a complement 

de les tres fotografies que es troben en la fitxa de cada planta seleccionada, i que 

moltes vegades poden ser enganyoses ja que el color pot variar o la forma pot no 
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quedar ben definida. D’aquesta manera es pretén oferir una ajuda per reconèixer 

una planta encara que hom la conegui amb un nom diferent.  

 

Un altre dels objectius que també em vaig proposar va ser omplir les tres imatges de 

les fitxes de les plantes amb tres fotos que mostréssim al màxim com és la planta, 

per això vaig decidir realitzar fotos de cada una de les parts de la planta, arbre o 

arbust: fulles, flors, fruits... i, per tant, vaig haver de realitzar les fotografies des de la 

primavera fins la tardor, per obtenir-ne totes les fases de la planta, durant la floració, 

la fructificació, etc.  
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Premsa 

3. Metodologia 
 

Per a realitzar el treball de recerca vaig començar per confeccionar l’herbari. Per a 

fer-lo vaig recollir cada una de les plantes que m’interessaven i les vaig assecar 

mitjançant la premsa, col·locant-les entre diaris. Canviava aquests diaris, que tenien 

la funció d’absorbir la humitat que les plantes alliberaven,  cada un o dos dies per tal 

d’aconseguir un assecatge més ràpid i evitar que les plantes es fessin malbé per la 

humitat que alliberaven. La pressió de la premsa 

també afavoria que el temps d’assecar les 

plantes fos més curt, sempre depenent, però, de 

la quantitat d’aigua que emmagatzemava la fulla, 

i ajudava també a la posterior plastificació, fent-

la més còmoda i fàcil.   

 

En el moment de plastificar cada planta posava 

aquesta sobre un full Din-A4 blanc que 

col·locava entremig de les dues fulles de plàstic 

que s’utilitzen per a plastificar. També hi introduïa, a la part inferior, una cartolina de 

color amb el nom científic i el nom vulgar de la planta. Les esmentades cartolines 

que introduïa juntament amb la planta són de color verd, vermell o blau, segons si la 

planta és més o menys tòxica. El color verd de la cartolina significa que la planta és 

inoqüa, és a dir, que no provoca efectes secundaris indesitjables. Les cartolines 

blaves signifiquen que les plantes en qüestió tenen cert grau de toxicitat, i finalment, 

les cartolines vermelles indiquen les plantes que són tòxiques o molt tòxiques. Per a 

acabar el procés de plastificació utilitzava la planxa corrent de casa que s’usa per a 

planxar la roba, posant el plàstic amb la planta protegit entre dos trossos de tela de 

cotó. Amb l’escalfor (a temperatura màxima) s’activa la substància adhesiva per 

termofusió que hi ha a la cara interior dels plàstics utilitzats per a plastificar i, fent 

pressió, cal procurar eliminar tot l’aire fins que queda completament plastificat.  

 

Per tal de recollir tota la informació necessària per a omplir les fitxes de les plantes o 

productes vaig fer una sèrie d’entrevistes a persones grans que coneixen i que 

havien utilitzat, o encara utilitzen, els remeis tradicionals i naturals recollits en aquest 
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treball. Vaig gravar totes les entrevistes en què m’ho van permetre per tal de poder-

les escoltar les vegades necessàries i així no perdre cap informació ni cap detall en 

el moment d’introduir a les fitxes tots el coneixements. Aquestes entrevistes les vaig 

realitzar amb l’ajuda de l’herbari i un qüestionari que el completava amb les 

preguntes sobre els productes minerals, d’origen vegetal o altres preguntes que 

ajudaven a anomenar alguna planta nova, que intentava afegir posteriorment a 

l’herbari. L’herbari va ser fonamental en el moment de fer les entrevistes, ja que 

permetia reconèixer amb més facilitat les plantes i poder-ne aconseguir la màxima 

informació, tant de propietats medicinals, usos, com també la manera de fabricar els 

remeis, ja que permetia assenyalar la part utilitzada de cada planta.  I també cal dir 

que permetia activar la memòria dels informadors que, en veure la planta natural, 

recordaven amb més facilitat els seus coneixements i records. 

 

A part de l’herbari vaig realitzar tot un seguit de fotografies de les plantes i dels 

productes. En el moment de fotografiar cada planta, arbre o arbust vaig procurar 

prendre imatges de les seves parts (flors, fulles, fruits...) i una fotografia general. Per 

aconseguir-ho vaig fotografiar cadascuna de les plantes des de principis de 

primavera fins la tardor, tot i que no vaig poder aconseguir fer-les absolutament totes 

i vaig buscar les que em faltaven en els llibres, que també havia utilitzat per 

completar informacions i buscar paraules de vocabulari mèdic i tècnic. Amb les 

imatges de les plantes i productes, tres de les quals introduïdes a cadascuna de les 

fitxes, s’aconseguiria facilitar-ne la identificació. 
 

Un cop havia realitzat les entrevistes, omplia les fitxes de les plantes i productes 

amb la informació que m’havien donat. Vaig decidir confeccionar les fitxes amb el 

programa informàtic FileMaker Pro8 ja que ofereix una forma senzilla de buscar una 

planta, una propietat, una forma de preparació del remei... i alhora la classificació de 

les informacions i la plasmació visual d’aquesta informació és clara, i el programa 

permet dissenyar el model de fitxa segons els propis gustos i necessitats. Així, les 

fitxes contenen diversos apartats: nom vulgar, nom científic, sinònims, traduccions 

(anglès, castellà, francès i italià), tres fotografies o dibuixos, descripció de la planta o 

producte, recol·lecció i conservació, propietats medicinals i usos, preparació i 

aplicació i un apartat on s’expliquen tradicions, refranys o dites sobre la planta 
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Fira medieval de Súria 2006 

corresponent. Per a omplir l’apartat de propietats medicinals i usos vaig utilitzar 

paraules tècniques i vocabulari mèdic, per tal de facilitar la cerca d’una planta o 

producte amb unes propietats curatives concretes. A l’annex hi figura el llistat 

corresponent en el glossari de termes mèdics. Així mateix, en l’apartat de descripció 

hi figura un vocabulari científic específic que es troba recollit també en el glossari de 

termes botànics de l’esmentat 

annex. Ambdós llistats alfabètics, a 

més a més d’ajudar a clarificar els 

termes, perquè contenen la 

definició dels mateixos, donen 

informació, per exemple, sobre 

quines malalties són tractades en 

el treball i amb quina paraula 

concreta cal buscar-les en el fitxer. 
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Mercè Parramón i Dolores Pla  

 Museu de les Trementinaires (Tuixent) 

4. Remeis casolans per a bèsties i humans 
 

4.1. Herbes i ungüents. Padrines i trementinaires 

En una època en què metges i veterinaris eren cars i es trobaven a llargues 

distàncies de les cases de pagès, els remeis que les àvies coneixien eren la solució 

a qualsevol malaltia o dolor. Llavors, infusions, ungüents, olis i pegats, els secrets 

dels quals passaven de mares a filles, suplien la presència d’un metge.  

 

Fins no fa pas molts anys, metges i veterinaris, quedaven lluny de les cases de 

pagès i costaven molts diners, ja que no existia una Seguretat Social que cobrís els 

seus serveis ni els medicaments. Per exemple, de veterinaris no n’hi havia pas a 

cada poble, per tant només s’acudia al veterinari de Sallent en cas d’extrema 

necessitat des de Gaià, Navàs i altres pobles de la rodalia. És per això que els 

metges exclamaven: “Quan ve un pagès ja tremolo, segur que està molt malalt!”, ja 

que els pagesos coneixien l’ús de les plantes i en una societat de costums molt 

arrelats, només buscaven els metges en cas de malalties molt greus que molts cops 

ja eren irreversibles.  

 

Un altre problema al que s’enfrontava la gent de pagès per anar a buscar el metge 

era el temps que es trigava per a anar a buscar-lo i tornar, i els transports de què es 

disposava, ja que no es podia pas portar un criatura amb febre amb un carro 

descobert, a cavall d’un ruc o d’una bicicleta.  En aquells moments no hi havia gaires 

metges i menys veterinaris. Per posar un exemple, el 

metge Cots, que vivia a Les Cots de Sant Joan (Viver i 

Serrateix, Berguedà) atenia pacients de la zona que 

encercla Solsona, Manresa i Berga a cavall d’una 

euga negra que, de retorn a casa, negra nit, li 

permetia fer una becaina de tan bé com se sabia 

aquells camins de principis del segle XX.  

 

Però la gent de la Catalunya central també coneixia 

les trementinaires, venedores d’herbes i remeis, que 
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Trementina. Museu de les trementinaires (Tuixent). 

recorrien poble per poble i les cases de pagès per vendre aquells remeis i herbes 

que per ser de muntanya la gent no trobava o considerava que tenien millors virtuts 

o que senzillament no coneixien els secrets per a preparar-los. Les trementinaires, 

conegudes amb aquest nom perquè la trementina era un dels remeis més venuts, 

baixaven a terres baixes a mitjans de la tardor, quan les feines del camp s’anaven 

acabant i elles havien assecat herbes i fet olis i ungüents durant el bon temps. 

També era l’època en què hi havia més diners perquè s’havia acabat d’arreplegar les 

collites i els menjars que es feien a la plana no arribaven a muntanya. Aquestes 

dones baixaven pels camins seguits de generació en  generació i eren acollides a les 

cases de pagès i en poblets, a canvi d’uns quants cèntims o d’algun dels seus 

remeis, hi feien estada i així recorrien la Catalunya central oferint els seus productes 

i obtenint uns ingressos suplementaris que ajudaven a travessar el llarg hivern a 

muntanya.  

 

 

Les trementinaires anaven de dues en 

dues, una de més gran i una altra de jove, 

que ajudava i aprenia els camins, remeis, 

herbes... i portaven un sac amb herbes, 

barrals petits i flascons de terrissa amb 

olis i ungüents, i portaven la “tana”, el 

tabac negre del Pirineu. En algun flascó hi 

havia la trementina, resina dels pins que 

curava cops i dolors, i també s’hi trobava 

l’oli de ginebre, de serp o llangardaix, entre d’altres ungüents. Un cop arribat el 

desembre o cap a mig mes, les trementinaires seguien el camí al revés, cap a casa. 

Però ja fa més de cinquanta anys que no es veuen les trementinaires o tuixentes 

(perquè moltes eren de Tuixent o de la Vall de la Vansa) trepitjant els camins i 

venent aquelles herbes que semblava que tot ho podien guarir, tot i que encara en 

alguna casa, com és ara la Vall de Vilaramó (Gaià), en queda el record  d’haver-los-

hi posat un plat a taula.  
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Encara que ens adonem que aquests temps queden molt lluny i que pensem que 

actualment ningú recorda tots aquests coneixements, molts remeis usats en aquella 

època encara es conserven i s’utilitzen avui. I no només ho fan servir la gent gran, 

sinó que encara es creu en aquells remeis més senzills com prendre una infusió de 

camamilla o de marialluïsa per a combatre el mal de panxa o una infusió de timó 

amb mel i llimona per a mitigar el mal de coll, que han aconseguit persistir des de 

temps remots. I tants d’altres, com és ara rentar-se els ulls amb infusions de roses  

per a combatre la conjuntivitis, l’aigua de timó com a antibacterià, etc. Ara però, el 

que s’ha perdut són totes aquelles frases i costums que acompanyaven els remeis 

de les padrines, i que moltes vegades fins i tot podien la superstició. 

 

4.2. El diccionari de remeis casolans 

 

El diccionari de remeis casolans recull tot un seguit de plantes, fongs i altres 

productes de procedència animal o mineral, amb els quals podem obtenir remeis per 

a guarir o mitigar diferents malalties. Aquest diccionari de  plantes i remeis està 

realitzat amb el programa informàtic FileMaker Pro8, que permet buscar, amb les 

paraules adequades, des de qualsevol dels apartats. Per tant, el diccionari 

pròpiament dit, pel seu format digital, es pot trobar en el CD adjunt al treball escrit. El 

diccionari de remeis casolans consta de 150 entrades, que es poden classificar de 

forma general per mitjà de la seva procedència: 141 de les fitxes del diccionari són 

d’origen vegetal, és a dir, són plantes, arbres o arbustos; 5 són d’origen animal, dels 

quals tant es pot utilitzar l’animal pròpiament dit com es pot fer servir el seu 

producte; 3 són d’origen mineral; i només 1 correspon a un fong. 

 

Cada fitxa o entrada del diccionari de remeis consta de dotze apartats (entrada, nom 

científic, traduccions, imatges, propietats medicinals i usos...). El format informàtic 

d’aquest diccionari permet buscar una planta o producte, tant pel seu nom vulgar 

com pel nom científic o en una de les quatre llengües en què està traduït (anglès, 

castellà, francès i italià); també per una propietat medicinal, pel seu origen (si és de 

procedència vegetal, animal, mineral o és un fong), etc. Però depenent de l’apartat a 



Remeis casolans per a bèsties i humans 

 13

partir del qual es vulgui buscar un remei, una preparació o una planta, s’hauran 

d’usar les paraules adequades. Els diferents apartats són aquests:  

 

• Entrada: és l’apartat on figura el nom principal amb què es torba una planta o 

producte. Aquesta entrada inclou un número, que és el lloc que ocupa entre 

les 150 fitxes quan es troben per ordre alfabètic. Per tal de buscar una planta 

o producte només cal clicar sobre la icona “cerca fitxes” i després, quan 

apareix una fitxa buida, col·locar-se sobre el lloc que ocupa l’apartat de 

l’entrada i escriure el nom vulgar de la planta en català. Si no es troba es pot 

buscar des de sinònims.  

 

• Nom científic: hi figura el nom científic del nom principal de l’entrada en el 

cas que sigui d’origen vegetal, animal o fong. Per a buscar des d’aquest 

apartat cal clicar sobre la icona “cerca fitxes” i escriure dins de l’apartat 

corresponent el nom científic desitjat. 

 

• Origen: aquest apartat indica la procedència del nom principal que figura a 

l’entrada. Dins el diccionari es poden trobar quatre procedències diferents, 

vegetal, animal, mineral i fong. A partir de l’origen es pot fer una classificació 

global.  

 

• Sinònims: es recullen en aquest apartat totes les altres maneres amb les 

quals es pot anomenar la planta o producte en català, exceptuant-ne el nom 

que figura a l’entrada. Per a buscar des d’aquest apartat només cal procedir 

com sempre i escriure el sinònim de la planta o producte que es vol. 

D’aquesta manera podem trobar més fàcilment la planta o producte desitjat, ja 

que sovint la mateixa planta és anomenada amb noms diversos segons la 

zona geogràfica d’origen de qui fa la cerca. Els noms populars de plantes 

sobretot es multipliquen fàcilment. 

 

• Traducció: aquest apartat indica la traducció a quatre llengües (anglès, 

castellà, francès i italià) de les plantes i productes, tot i que no figuren les 

quatre traduccions en cadascuna de les fitxes perquè no ha estat possible 
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torbar-les sempre totes. Per a buscar des d’aquest apartat es fa de la mateixa 

manera. Si hom vol saber quines entrades tenen traducció a una determinada 

llengua de les esmentades més amunt, només cal escriure en aquest apartat 

de la cerca l’abreviatura corresponent (respectivament: ang., cast., fr., it.). 

 

• Imatges: dins de cada fitxa hi ha tres imatges (fotografies o il·lustracions) que 

pretenen mostrar la planta o producte per tal de poder-lo reconèixer fàcilment. 

En el cas de les plantes s’intenta mostrar la majoria de les seves parts i de les 

seves fases. No es pot cercar a partir de les imatges. Les fotografies s’han 

obtingut amb càmera digital  i s’ha escollit una resolució alta en tots els casos. 

Pel que fa a les imatges extretes de llibres, s’han escanejat també a alta 

resolució, per tal d’oferir una bona qualitat de visionat que permeti una bona 

identificació del producte que s’està descrivint. 

 

• Crèdits d’imatge: indiquen el lloc on s’han fet les fotografies, l’autor 

d’aquestes i la data; i s’indica també, si és el cas, les fotografies o dibuixos 

extrets de llibres. Per a cercar fitxes a partir dels crèdits d’imatge es pot fer 

per lloc, data i autor. El nom dels autors no hi figura sencer sinó que hi figuren 

les abreviatures (que corresponen a: NPE, Núria Puigdellívol Estruch; MES, 

Maria Estruch Subirana; JPE, Joan Puigdellívol Esquius). 

 

• Dites, refranys, tradicions...: s’hi recullen tot un seguit de dites o refranys 

populars i altres tradicions sobre la planta o producte en qüestió. Una manera 

de buscar dites o refranys és clicar la icona de “cerca fitxes”, col·locar-se en el 

lloc que ocupa aquest apartat i escriure el nom  de la planta o producte del 

que es vol buscar. En el cas que no es trobi una fitxa amb la petició que s’ha 

fet, significa que amb aquell  nom no hi figuren dites ni tradicions.  

 

• Il·lustració de la fitxa escanejada de l’herbari: és la imatge de la fitxa 

escanejada de les plantes que es recullen a l’herbari. No és pot cercar a partir 

d’aquesta imatge, però quan aquesta imatge figura en una fitxa significa que 

la planta es pot consultar a l’herbari, en cas contrari, la planta no es troba 

plastificada a l’esmentat herbari. 
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• Descripció: aquest apartat inclou la descripció botànica de la planta i la 

descripció dels animals o productes minerals. Per a cercar des d’aquest 

apartat es pot usar el glossari botànic que es troba al punt 8.2.1. de l’annex. 

Per tant es pot cercar de maneres molt diverses: per famílies de plantes, 

forma de les fulles, tipus de planta... 

 

• Recol·lecció i conservació: en aquest apartat de les fitxes, sobretot de les 

plantes, s’hi indica l’època i el temps més adequats per a la recol·lecció de les 

plantes, la forma d’assecatge de cadascuna i la forma de conservació 

posterior. Per tal de cercar des d’aquest apartat es pot fer de maneres 

diverses: per mesos o estacions, per les fases de la planta (floració, 

fructificació...), per la manera d’assecar-les o guardar-les... 

 

• Propietats medicinals i usos: es recullen en aquest apartat tots els usos 

medicinals que posseeix la planta o producte i les seves propietats curatives. 

Hi podem trobar el terme mèdic per anomenar la propietat medicinal i la seva 

explicació en paraules més planeres. Per tal de buscar les propietats 

medicinals desitjades, per tant, s’ha de fer a partir de termes mèdics, els quals 

es troben recollits amb la seva explicació corresponent en el glossari de 

termes mèdics, el punt 8.2.2., de l’annex. Només cal escriure la paraula 

tècnica en el lloc corresponent a l’apartat després de clicar “cerca fitxes”, i 

apareix la llista de les plantes o productes amb aquesta propietat concreta. 

Evidentment també es poden buscar les propietats medicinals escrivint una 

paraula clau  més comuna corresponent a l’afecció, com ara coll (mal de coll), 

boca, ulls, tos, apetit,  ciàtic, menstruació, febre, pulmonia, brià/-ans, ronya, 

gota, etc.  

 

• Preparació i aplicació: en aquest apartat s’indica la manera de preparar els 

remeis (infusió, tisana, ungüent, oli, pegat...) i la forma d’aplicar-ho sobre la 

zona afectada. Per tal de cercar es pot fer amb els termes que indiquen els 

tipus de preparacions que es troben recollits en el glossari de tipus de 

preparacions, que es troba en el punt 8.2.3. de l’annex. 
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La imatge que es troba a continuació correspon a una fitxa d’una de les plantes del 

diccionari, on es mostra el lloc que ocupa cada apartat, esquematitzat a partir d’un 

codi de colors, juntament amb una breu explicació  del que es pot trobar en cada un: 
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4.3. L’herbari 
 

L’herbari està constituït per la majoria de les plantes que es poden trobar recollides 

dins el diccionari, tot i que no hi són totes per la dificultat que presenten algunes en 

el moment d’assecar-les i d’altres perquè no va ser possible trobar-les. Aquest 

herbari consta de 104 fitxes de plantes descrites en el diccionari, i aquestes fitxes es 

troben ordenades alfabèticament pel nom científic en tres arxivadors. Es troben 

ordenades alfabèticament per nom científic per tal de facilitar-ne i millorar-ne la 

cerca, ja que els noms vulgars no acostumen a ser iguals a totes les comarques, en 

canvi el nom científic és invariable i es pot buscar mitjançant el diccionari de remeis 

que es troba al CD. A més a més, a les fitxes de les plantes que es recullen al CD hi 

ha una imatge on es pot veure la fitxa de l’herbari escanejada. Si la imatge figura en 

una fitxa del diccionari indica que la planta es pot trobar plastificada a l’herbari, pel 

contrari, si no s’hi troba, vol dir que la planta no figura  a l’herbari.  

 

Cada fitxa plastificada de l’herbari consta de la planta seca i d’una cartolina a la part 

inferior, on es pot trobar el nom vulgar i el nom científic. El primer nom que hi figura, 

en lletra cursiva, és el nom científic; i el segon, en lletra rodona, és el nom vulgar. 

Només hi figura un dels molts noms vulgars amb què es coneix cada planta, en 

alguns casos dos, i correspon a un dels noms més coneguts a la Catalunya central. 

Aquestes cartolines on figuren el nom vulgar i el científic poden ser de tres colors: 

verd, blau i vermell, que indiquen el grau de toxicitat de la planta en concret: 

 

• Color verd: la cartolina de color verd significa que la planta és inoqüa, és a 

dir, que no provoca efectes secundaris indesitjables o que són gairebé 

inapreciables. Tot i això, no es pot abusar mai de cap planta. 

• Color blau: el color blau indica que la planta té un cert grau de toxicitat, per 

tant se’n pot prendre en quantitats petites, ja que en massa quantitat pot 

resultar nociva. 

• Color vermell: el vermell significa que la planta en qüestió és tòxica o molt 

tòxica, i que per tant, les quantitats que es poden prendre han de ser molt 

petites.  
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L’apotecari. Pessebre vivent d’Ardèvol 2007. 

5. Conclusions  
 

En el moment de començar aquest treball ja coneixia l’existència d’una part mai 

recollida en cap llibre d’un saber popular que continua viu en molt avis i àvies, però 

no pensava que fos un saber tant extens i tant ric. Durant la realització del treball de 

recerca m’he anat adonant que aquest treball no té fi, ja que a mesura que he 

preguntat, he buscat, he realitzat entrevistes, m’han anat donant noves informacions, 

nous remeis, noves propietats i plantes que encara no coneixia, per tant vaig 

entendre que sempre es podria afegir informació en aquest treball i que sempre 

quedarà part d’aquest saber popular per recollir. Però en adonar-me de tot el saber 

popular, també em vaig adonar dels molts noms que rep la mateix planta. Aquest fet 

va dificultar reconèixer algunes plantes, ja que de vegades, a part que una mateixa 

planta té diferent nom segons la zona, dues o més plantes diferents tenen el mateix 

nom vulgar. Això pot portar a confusions i clarificar noms i espècies ha estat 

imprescindible, de bon principi. 

 

Així vaig aconseguir, en part, un dels meus objectius. Em vaig proposar recollir tots 

aquests coneixements populars, de transmissió oral i tant antics, i intentar evitar que 

es perdessin. Conec que és impossible recollir-los tots, però n’he pogut recollir una 

part i l’he pogut classificar en fitxes mitjançant el programa informàtic FileMaker 

Pro8, que permet buscar fàcilment 

allò que es desitja. Per tal que la 

cerca sigui efectiva cal remetre’s a 

unes paraules clau en cada apartat. 

Aquestes paraules, que per força han 

de ser bàsicament termes mèdics, 

botànics o farmacològics, 

constitueixen el llenguatge científic 

específic que aquest treball m’ha 

permès aprendre i amb el qual m’he familiaritzat. D’altra banda, cal dir que aquest 

suport informàtic permet crear una base de dades on sempre es podran afegir 

informacions a les fitxes i, per descomptat, entrades noves.  Per tant el recull resta 

obert.  
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Un altre objectiu molt relacionat amb aquest era recollir totes les plantes que 

apareixien al diccionari de remeis, assecar-les i plastificar-les. Tot i que no vaig 

aconseguir totes les plantes que figuren al diccionari, en vaig poder plastificar la 

major part. L’objectiu en confeccionar l’herbari era fer més fàcil la identificació de les 

plantes, i realment em va fer molt servei. A mesura que vaig fer les entrevistes i que 

m’adonava que els noms variaven, també em vaig adonar que sense el suport de 

l’herbari no hauria aconseguit la meitat de la informació i dels coneixements que he 

recollit. Això és perquè en veure la planta era molt més fàcil per als informadors de 

reconèixer-la que no pas simplement pel nom vulgar, i si no la recordaven, al veure 

la planta real en comptes de la fotografia, els venia ràpidament a la memòria i s’obria 

així el calaix dels records. 

 

Les fotografies també eren un dels meus objectius. Vaig proposar-me fer fotografies 

de les plantes, arbres i arbusts, de totes les seves part i de totes les seves fases, per 

a poder-les incloure a les fitxes del diccionari, i que fossin també una ajuda en el 

moment d’identificar la planta. Vaig fer moltes fotografies, i en vaig escollir tres de 

cada planta. Tot i això no em va ser possible poder fer les fotografies de totes les 

plantes. No vaig poder perquè no vaig aconseguir trobar algunes de les plantes o 

d’altres només vaig poder fer fotografies d’algunes de les seves fases i parts, però 

no pas totes. Al principi, creia que em seria una part relativament senzilla fer les 

fotografies, però a mesura que vaig anar acumulant noves plantes, a mesura que 

havia d’esperar cada fase de la planta (primer la floració, la fructificació, les llavors), 

em vaig anar adonant que la feina es complicava. Em saltava la fase d’alguna planta 

que floria durant molts pocs dies, o per exemple, no trobava totes les plantes en el 

moment adequat, etc.  He fet moltes sortides al camp i al bosc, durant la primavera i 

l’estiu gairebé diàriament, pels voltats de casa. Més esporàdicament he fet sortides 

al Pirineu, al Montseny, a la Vall de Lord... Així, he recorregut el Bages, el Berguedà, 

el Solsonès i l’Alt Urgell, passant pel Museu de les Trementinaires de Tuixent o al 

Jardí Botànic de Blanes en unes visites que m’han permès conèixer la geografia des 

d’un nou punt de vista, cercant una fotografia o aquella espècie de què m’havien 

parlat. 
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Però després de fer el treball de recerca conec la importància real que tenien les 

plantes i altres productes per a guarir les malalties antigament, quan la medicina era 

vista per la gent humil com una ciència relativament moderna i no s’anava al metge o 

no hi havia tants mitjans disponibles com els que actualment estan el nostre abast. 

Des de principis d’estiu he escoltat i après la fabricació de remeis, les propietats de 

les plantes i d’alguns productes minerals i animals, i m’he adonat de la importància 

que havia tingut tot aquest saber per als meus informadors, i que per a molts 

d’aquests encara té dia a dia.  No he aconseguit acomplir al cent per cent tots els 

objectius que em vaig proposar al principi del treball, però l’objectiu de conèixer les 

formes i sistemes per a curar,  amb què es guarien els nostres avis i besavis, crec 

que l’he pogut aconseguir, ja que encara que segurament mai es podran recollir i 

conèixer tots, n’he après i recollit molts més dels que em pensava trobar quan em 

vaig posar davant de l’ordinador i vaig començar a confeccionar les fitxes del 

diccionari de remeis i a estructurar les informacions que havia de recollir.   
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7. Agraïments  
 

Tot aquest treball no hauria estat possible sense la col·laboració de moltes persones 

que m’han ajudat, recolzat i m’han ofert tots els seus coneixements. En primer lloc 

he d’agrair l’ajuda que m’han ofert els meus avis, Andreu Estruch (St. Cugat del 

Racó, Navàs, Bages) i Àngela Subirana (Fonollet, Casserres, Berguedà), als quals 

no vaig fer cap entrevista en concret, però sempre que he tingut un dubte, que 

alguna informació no estava acabada o repassant les fitxes del diccionari, dia rere 

dia m’han explicat tot el que sabien de remeis i de plantes.  

 

De la mateixa manera he d’agrair l’ajuda de tots aquells avis i àvies i altres 

informants que m’han obert les portes de casa seva i m’han permès fer-los 

entrevistes en les que m’han explicat i ensenyat tant com els he demanat: Antònia 

Plans (Herboristeria Sant Miquel de Manresa, Bages), Dolors Subirana (Viver, 

Berguedà),  Feliu Camprubí (Navàs, Bages), Isidre Soler (Castelladral, Navàs, 

Bages), Joan Vilà (St. Cugat del Racó, Navàs, Bages), Josep Badia (Gaià, Bages), 

Josep Borrell (Capolat, Berguedà), Josep Duocastella (Castelltallat, Sant Mateu de 

Bages), Lluís Canal (Serrateix, Berguedà), M. Teresa Domingo (Argençola, 

Castellnou de Bages), Miquel Massanes (Valldeperes, Navàs, Bages), Montserrat 

Prat (Fonollet, Casserres, Berguedà), Montserrat Seuba (veterinària de Navàs, 

Bages), Montserrat Vall de Vilaramó (Gaià, Bages), Pepeta Casas (Montmajor, 

Berguedà), Ramona Ros (St. Cugat del Racó, Navàs, Bages), Ramona Simón (Palà 

de Torroella, Navàs, Bages), Remei Vilamosa (Clariana de Cardener, Solsonès), 

Rosa Serarols (St. Cugat del Racó, Navàs, Bages) i Rosendo Serra (Cardona, 

Bages). 

 

I, finalment, també he de donar les gràcies als meus pares, que m’han portat a tot 

arreu on els he demanat, a fer les entrevistes, a recollir plantes,  a buscar informació, 

a museus, etc, i m’han donat  tot el seu suport i ajuda.  
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8. Annexos 
 

8.1. Qüestionari 
 

1. Què fèieu abans quan estàveu malalts? 
2. Quines eren les malalties o mals (símptomes) més freqüents? (Mal de panxa, 

mal de cap, mal d’ossos, vòmits, diarrea, refredats, grip, febres, tos, etc.) 
3. Què utilitzàveu per a curar-les i com ho aplicàveu?  
4. Què es feia quan havia de néixer una criatura? Què és preparava? 
5. Quins riscos hi havia durant l’embaràs, a l’hora del part i durant l’alletament?   
6. Es feien perdre criatures (avortaments provocats)? En quins casos i en quines 

circumstàncies?  
7. Es feien mal sovint la gent (accidents de treball)? Quins? 
8. Què fèieu servir per curar-los i com ho fèieu? 
9. I per les dolences com penellons, berrugues, etc.? 
10.  I per les picades d’insectes, serps, escorpins, etc. o per les punxes d’arç o 

d’altres? 
11.  I el bestiar, agafava moltes malalties? Quines? 
12.  Com els les curàveu? 
13.  Com eren els parts del bestiar? Què es feia quan un animal havia de parir i 

com  els ajudàveu a fer-ho? Què es feia quan un animal s’esforrava 
(avortava)?  

14.  I els accidents que patia el bestiar, quins eren? Quan patien més accidents? 
15.  Què utilitzàveu per curar les fractures o les ferides i com ho fèieu? 
16.  A part de les herbes medicinals, quins altres productes fèieu servir per a fer 

els remeis? 
17.  A quina època de l’any recollíeu les herbes o els altres productes per fabricar 

els remeis? Es feia algun dia en especial? 
18.  Com es conservaven les plantes o els bolets? Es feien assecar? 

Necessitaven algunes condicions especials per conservar el màxim les seves 
propietats? 

19.  Els animals que es feien servir per a fabricar remeis (serps, rates, cigales, 
cera d’abelles, etc.), com es mataven i què se n’aprofitava? 

20.  I els altres productes (calç, sofre, etc.), com es feien servir? 
21.  Quin tipus de recipients (terrissa, vidre) utilitzàveu per a fabricar els remeis? I 

per a guardar-los? 
22.  Com es conservaven aquests remeis i durant quan de temps? 
23. Es feien servir remeis o ungüents per a tenir més fina la pell? 

 
 

8.2. Glossaris 

8.2.1. Glossari botànic 
 
Acanalat, -da: amb canals o estries.  
Acantàcies: família de plantes subtropicals o tropicals de flors agrupades en 
inflorescències.  
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Acicular: fulles llargues, punxegudes i primes en forma d’agulla.  
Agut, -da: fulles amb els marges que fan un angle agut a l’àpex.  
Altern, -a: es disposen a banda i banda d’un eix.  
Ament: inflorescència en forma d’espiga, densa  i de petites flors unisexuals.  
Ampelidàcies: família de plantes generalment trepadores, de suc abundant, tiges 
amb nusos, fulles alternes, peciolades i simples, flors petites i verdoses en ramells 
oposats a les fulles i fruit en raïms.  
Amplexicaule: òrgans foliars que abracen la tija.   
Anacardiàcies: família d’arbustos i arbres de flors petites, agrupades sovint en 
panícules, i de fruits drupacis.  
Anual: planta que, en el curs d’un període de vegetació inferior a un any, 
desenvolupa el seu cicle vital.  
Anvers: part superior de la fulla que acostuma a rebre els rajos del sol.  
Àpex: extrem, punta.  
Apocinàcies: família integrada per plantes herbàcies perennes o llenyoses amb 
tubs laticífers de substàncies tòxiques.  
Aqueni: fruit sec d’una sola llavor, que té normalment la coberta poc consistent.  
Aquifoliàcies: família d’arbres o arbustos de flors petites agrupades en 
inflorescències i amb el fruit drupaci.  
Araliàcies: família de plantes gairebé sempre llenyoses de fulles esparses i fruit en 
drupa. 
Asteràcies: plantes herbàcies perennes de la família de les compostes, fulles 
alternes i capítols amb disc groc i lígules blaves, liles o blanques.  
Axil·lar: forcadura d’una fulla o un altre òrgan, amb la tija que la sosté.  
Axonomorf, -a: arrels que tenen l’eix principal més desenvolupat que els eixos 
laterals.  
Baia: fruit indehiscent  amb l’epicarp prim i membranós.  
Bianual: planta que viu dos anys.  
Boraginàcies: família de plantes tubiflores, herbàcies, de flors pentàmeres i fruit 
tetraqueni.  
Bràctea: òrgan situat a la vora de les flors, de forma, mida i color diferent al de les 
fulles.  
Bulbífer: té bulbs o en produeix.  
Buxàcies: família integrada per plantes llenyoses de flors agrupades en 
inflorescències racemoses.  
Caducifoli: no perenne, de fulles que cauen en arribar la tardor.  
Calze: verticil format pels sèpals, extern de la flor, verd i no gaire vistós.  
Cannabàcies: família d’urticals integrada per plantes herbàcies de fulles 
estipulades, alternes o oposades. 
Càpsula: fruit sec de dos o més carpels.  
Cariofil·làcies: família integrada per plantes herbàcies de flors actinomorfes, 
normalment pentàmeres i d’inflorescències cimoses.  
Cariòpside: fruit indehiscent i sec amb el pericarpi prim i soldat a la llavor.   
Carpòfor: aparell esporífer format per un estroma de consistència carnosa.  
Compost, -a: format per varies parts o divisions.   
Coníferes: classe de gimnospermes  integrada per plantes llenyoses de tronc 
ramificat, fulles petites i flors d’estams peltats.  
Conspicu, -ícua: crida l’atenció per l’excel·lència.  
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Convolvulàcies: família de tubiflores de fulles simples arranjades helicoïdalment, i 
flors amb corol·la campanulada i fruits en càpsula.  
Coriaci, -a: de consistència semblant al cuir. 
Coriariàcies: família de plantes arbustives o herbàcies de flors actinomorfes, 
solitàries o en raïm. 
Corimbe: inflorescència en què els peduncles neixen de diferents punts de la tija i 
pugen fins el mateix nivell. 
Corol·la: verticil constituït pels pètals i intern de la flor.  
Crassulàcies: família de plantes constituïda per herbes o subarbustos de fulles 
simples, flors regulars i fruits en plurifol·licle o càpsula.  
Crucíferes: família formada per herbes amb flors amb dos o més plans de simetria 
agrupades en raïm i de fruits silícules.  
Cupressàcies: família de coníferes integrada per arbres i arbustos caducifolis de 
fulles oposades i flors en estròbils esquamosos.  
Cúpula: involucre llenyós que embolica la base dels fruits.  
Cupulíferes: planta amb cúpula.  
Cutícula: capa fina i externa que recobreix l’epidermis, que generalment no es 
separa.  
Dehiscent: fruit que s’obre naturalment per alliberar les seves llavors.  
Dentat: amb forma de dents.  
Digitat, -da:  amb forma de dits.  
Dioic, -a: plantes que tenen en diferents individus les flors femenines i les 
masculines. 
Dipsacàcies: família de plantes de flors disposades en capítols o en cimes 
corimbiformes.   
El·líptic: oval.  
Equisetàcies: família integrada per plantes herbàcies amb rizomes reptants i amb 
fulles esquamiformes unides per una beina interior.  
Ericàcies: família de l’ordre de les bicornes, integrada per arbustos de fulles 
enteres, flors pentàmeres i fruits en càpsula o baia.  
Escrofulariàcies: família d’herbes i arbustos de fulles oposades, flors hermafrodites 
i de corol·la gamopètala.  
Estam: òrgans fèrtils dels espermatòfits.   
Estípula: apèndix que presenten les fulles de moltes espècies de plantes a cada 
costat del punt d’inserció.  
Estròbil: pseudocarp constituït per un eix ple de d’esquames tectrius de funció 
protectora i esquames seminífers. S’anomenen cons o pinyes.  
Euforbiàcies: família constituïda per arbres, arbustos i herbes amb làtex.  
Fagàcies: família d’arbres o arbustos dioics, de fulles simples, alternes i flors 
apètales.  
Fasciculat, -da: disposat en fascicles.  
Foliar: pertanyent a la fulla. 
Folíols: cadascuna de les divisions d’una fulla composta.   
Gencianàcies: família formada per herbes de fulles oposades i enteres, flors 
gamopètales i actinomorfes, i de fruits en càpsula.  
Gesneriàcies: família de tubiflores herbàcies de fulles simples i oposades i de flors 
hermafrodites pentàmeres  
Glabre, -a: sense pèls.   
Glauc: d’un color verd-blau.  
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Globulós: format de glòbuls.  
Glomèruls: conjunt de flors amb els peduncles curts.   
Gramínies: família formada de plantes herbàcies de tiges fistuloses (canyes) i de 
fulles compostes per limbe i beina i flors hermafrodites.  
Gutíferes: família integrada per plantes llenyoses o sufruticoses de fulles oposades, 
flors actinomorfes i fruits en càpsula, drupa o baia.  
Inflorescències: conjunt de flors que s’agrupen diferenciadament.  
Juglandàcies: família formada per arbres monoics de fulles pinnaticompostes 
disposades helicoïdalment, de flors masculines reunides en amants i fruits en drupa 
o nou.  
Labiades: família de tubiflores de tiges quadrangulars amb fulles simples oposades, 
flors bilabiades i fruits compostos.  
Labiat, -da: la corol·la o el calze tenen un llavi, o més sovint dos (bilabiat).  
Lanceolat –da: en forma de llança. 
Lauràcies: família de plantes llenyoses, aromàtiques, de fulles simples, coriàcies i 
perennes; flors homoclamídies i fruits drupacis.  
Lignificat, -da: té les partes cel·lulars impregnades de lignina.  
Lígula: apèndix membranós que presenten les gramínies, o corol·la en forma de 
llengüeta que tenen les flors perifèriques dels capítols de les compostes.  
Liliàcies: família de les liliïflores integrada d’espècies herbàcies, geòfits bulbosos o 
rizomatosos.  
Limbe: part laminar d’una estructura foliar. 
Lineal/linear: fulla llarga i estreta de marges gairebé paral·lels.  
Litràcies: família de mirtals que consta de plantes herbàcies o llenyoses, amb fulles 
simples, oposades o verticil·lades; flors actinomorfes i fruits capsulars.   
Lleguminoses: família d’herbes, arbusts i arbres de fulles compostes, flors 
pentàmeres i fruits en llegum.  
Lòbul: porció arrodonida i sortida d’una fulla o òrgan laminar. 
Malvàcies: família de columníferes que compren espècies herbàcies o arbustives, 
de fulles simples, flors regulars pentàmeres i fruits en esquizocarps o càpsules.  
Màquia: agrupació densa d’arbustos de fulla dura i persistent 
Mirtàcies: família integrada per plantes llenyoses i perennifòlies i amb fulles simples, 
glàndules oleíferes aromàtiques i flors amb estams nombrosos.  
Monosperm -a: fruit amb una sola llavor. 
Moràcies: família integrada de plantes majoritàriament tropicals de fulles simples i 
petites i fruits en drupa. 
Oblong –a: de forma allargada.  
Oleàcies: família composta per plantes llenyoses amb fulles oposades, flors regulars 
amb dos estams i fruits diversos.  
Oposat, -da: fulles que broten d’extrems oposats d’un mateix nus.  
Orbiculars: de contorn circular. 
Ovat –da: amb el contorn en forma d’ou. 
Ovoide: en forma d’ou.  
Panícula: tipus d’inflorescència formada per un eix amb raïms laterals de flors. 
Papaveràcies: família de plantes herbàcies de fulles alternes, flors hermafrodites i 
fruits en càpsula.  
Pecíol: peu semblant a una tija que suporta la làmina de la fulla. 
Peciolat –da: amb presència de pecíol. 
Peduncle: peu d’una flor o d’una inflorescència. 
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Pedunculat, -da: amb peduncle.   
Perenne: s’anomenen així les plantes que viuen dos anys o més. 
Perennifoli: arbre o arbust que té fulles verdes tot l’any.  
Peridi: coberta de l’aparell esporífer present en certs fongs.  
Pètal: cadascuna de les fulles modificades de la corol·la, normalment de colors.  
Petaloide: amb aspecte de pètal.  
Pinàcies: família d’arbres o arbustos dioics de fulles alternes i aciculars i llavors amb 
l’episperma lignificat. 
Pinna: segment d’una fulla de falguera.  
Pinnatisectes: fulla pinnada en què les divisions toquen el nervi central. 
Piriforme: amb forma de pera.  
Plantaginàcies: família integrada per plantes herbàcies de fulles simples, flors 
tetràmeres de corol·la escariosa i de fruits en càpsula pixidial.  
Poligalàcies: família de plantes herbàcies o arbustives de fulles simples i alternes, 
flors hermafrodites en raïm i fruits en càpsula loculicida.  
Polipodiàcies: família constituïda per falgueres, sovint rizomatoses de frondes 
enteres amb esporangis pediculats.  
Pubescents: recobert per un pèl fi i curt.  
Punicàcies:  família de mirtals integrada per un sòl gènere i dues espècies, el 
magraner i  Punica protopunica.  
Quenopodiàcies: família de centrospermes integrada per plantes herbàcies o 
arbustives de fulles alternes i simples i fruits en aqueni o càpsula.  
Radical: fulla que brota directament de l’arrel.  
Ranunculàcies: família formada per plantes herbàcies i perennes de fulles alternes, 
sense estípules, flors acolorides i hermafrodites i fruits en aqueni o baia.  
Reniforme: amb forma de ronyó.  
Revers: cara inferior de la fulla.  
Rizoma: tija subterrània. 
Rosàcies: família de rosals formada per plantes llenyoses o herbàcies, de fulles 
simples o compostes, flors regulars i fruits diversos.  
Rubiàcies: família de plantes llenyoses o herbàcies de fulles simples, flors 
hermafrodites disposades en cimes o raïms i fruits varis.  
Rutàcies: família composta per plantes generalment llenyoses amb glàndules 
excretòries, de fulles trifoliats, flors actinomorfes i hermafrodites, i fruits de diversa 
mena.  
Sapindàcies: família que comprèn més de 1000 espècies de plantes llenyoses i 
lianoides. 
Sapotàcies: família constituïda per plantes llenyoses de flors regulars agrupades en 
inflorescències i fruits en baia.  
Saxifragàcies: família de rosals formada per plantes herbàcies perennes, de fulles 
alternes, flors pentàmeres i fruits capsulars, en fol·licle o en baia.  
Sencer, -a: de vores sense lòbuls.  
Sèssil: sense pecíol o peduncle. 
Sinuós, -osa: que té entrants i sortints corbs.   
Solanàcies: família integrada per plantes herbàcies o llenyoses riques ne alcaloides, 
de fulles simples, flors amb el calze persistent i fruits en baia o càpsula.  
Ternat, -da: peces d’un verticil trímer.  
Tetraqueni: fruit compost per quatre aquenis.  
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Timeleàcies: família de plantes, generalment arbustives, de fulles simples, flors 
actinomorfes i fruits en drupa.  
Ulmàcies: família d’urticals composta per arbres caducifolis de fulles simples, flors 
petites agrupades en cimes o solitàries, i de fruits en sàmara o drupa.  
Umbel·la: inflorescència en què els peduncles o radis comencen al mateix punt, i les 
flors es troben situades aproximadament a la mateixa alçada.  
Umbel·líferes: família integrada per plantes herbàcies de fulles alternes i 
embeinades, flors petites, actinomorfes i pentàmeres, disposades en umbel·les, i 
fruits en diaqueni.  
Urticàcies: família formada per herbes i arbustos de fulles simples, amb estípules, 
flors hipògines i fruits en aqueni.  
Verbenàcies: família de tubiflores compresa per plantes herbàcies o llenyoses, de 
fulles simples, oposades; flors zigomorfes i tubulars reunides en inflorescències i 
fruits en drupa.  
Volubles: planta enfiladissa que s’entortolliga en el suport en hèlix.  
 
 
 
 
 

8.2.2. Glossari de termes mèdics  
 
Abortiu, -iva: pot interromp el desenvolupament del fetus durant l’embaràs. 
Antiacneic: s’usa per a combatre l’acné, és a dir, els grans que es produeixen per 
un excés de greix especialment durant l’adolescència.  
Antiasmàtic: ajuda a prevenir o curar els atacs d’asma. 
Antiberrugós: s’usa per a eliminar les berrugues. 
Antibiòtic: elimina microorganismes patògens o en paralitza el seu  
desenvolupament. 
Anticefalàlgic: mitiga o remeia el mal de cap. 
Antidepressiu: actua contra la depressió. 
Antidiarreic: ajuda a combatre la diarrea, evacuacions de ventre líquides i 
freqüents.  
Antieczematós: cura els èczemes de la pell, per exemple els brians. 
Antiespasmòdic: s’usa per a relaxar els músculs i calmar els espasmes. 
Antiflogístic, -a: calma les inflamacions causades per contusions. 
Antigalactogen: atura la formació de llet. 
Antigotós: s’utilitza per a la gota, estimula la secreció d’àcid úric. 
Antihemorràgic: ajuda a mitigar les hemorràgies. 
Antihemorroïdal: s’utilitza pel tractament de les morenes, tumoracions als marges 
de l’anus.    
Antiinflamatori dels ulls: per a combatre la conjuntivitis. 
Antiinflamatori, -a: es fa servir per a reduir les inflamacions. 
Antiodontàlgic: combat o alleuja el mal de queixal i els dolors dentals. 
Antiotàlgic: prevé o combat els dolors d’orella, otitis. 
Antiparasitari animal: es fa servir per a combatre i eliminar els paràsits dels 
animals.    
Antipiròtic: alleuja o guareix les cremades. 
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Antireumàtic: s’usa per apaivagar els dolors d’origen reumàtic. 
Antisèptic bucal: evita infeccions causades per gèrmens patògens a la boca. 
Antisèptic ocular: té la propietat d’eliminar els microorganismes patògens i 
gèrmens que podrien causar infeccions. 
Antisèptic: combat la infecció causada per la proliferació de  microorganismes. 
Antitussigen: elimina la tos.   
Aperitiva: estimula l’apetit gràcies a la secreció de sucs gàstrics. 
Aplicació tòpica: aplicació del remei o medicament per damunt la pell o regió 
afectada, com els pegats, els emplastres, etc.  
Apòsit: allò que hom col·loca damunt d’una regió malalta per protegir-la i facilitar-ne 
el guariment.  
Astringent: serveix per a restrènyer els teixits orgànics. 
Carminatiu: redueix o evita els gasos intestinals. 
Cicatritzant: afavoreix la cicatrització de les ferides, fent que es tanquin més ràpid. 
Coadjuvant postpart: neteja i desinflama l’aparell genital després d’un part. 
Cosmètic, -a: es fa servir per a conservar i embellir la pell, els cabells, les dents, les 
ungles, etc. 
Depuratiu, -iva: serveix per a purificar la sang. Estimula l’eliminació renal, hepàtica i 
de la suor; exerceix una funció tonificant en general.  
Digestiu, -iva: afavoreix la digestió. 
Diürètic, -a: fa orinar, augmenta la secreció i l’evacuació de l’orina. 
Emmenagog, -a: combat els dolors abdominals i regula la menstruació. 
Estimulant: augmenta o activa una funció o activitat fisiològica. 
Expectorant: beneficiós contra les afeccions de les vies respiratòries. Augmenta o 
fluïdifica la secreció de moc bronquial i en facilita l’expulsió. 
Faringitis: mal de coll. 
Febrífug: cura o mitiga la febre. 
Hepatoprotector: protegeix el fetge i afavoreix el bon funcionament d’aquest.  
Hipertensor: eleva la tensió arterial. 
Hipocolesterolèmic: regula els nivells de colesterol.  
Hipoglucemiant: redueix els nivells de glucosa (sucre) a la sang. 
Hipotensor: fa baixar la tensió arterial.  
Insecticida: serveix per a evitar els insectes. 
Litotríptic: ajuda a desfer les pedres del ronyó. 
Purgant: fa una acció dràstica que provoca l’evacuació abundosa del contingut 
intestinal en forma líquida. 
Relaxant: ajuda a disminuir la tensió física o psíquica. 
Sedant: modera l’excitació nerviosa o muscular. 
Sialagog: serveix per a estimular la salivació. 
Sudorífic: s’usa per a provocar la suor. 
Tònic capil·lar: serveix per a tenir els cabells més sans i evitar-ne la caiguda. 
Tonificant: s’usa com a reconstituent i estimulant energètic. 
Vasoconstrictor: contrau els vasos sanguinis.  
Vermífug: s’utilitza per a eliminar els cucs intestinals. 
Vulnerari, -ària: s’utilitza per a guarir ferides o úlceres.  
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8.2.3. Glossari de tipus de preparacions 
Bafs: inspiració forta amb la respiració per a curar o calmar afeccions de l’aparell 
respiratori. Es fa posant la planta dins una olla amb aigua bullent i es respiren els 
vapors, que arrosseguen les substàncies curatives.  
Banys: aquests poden ser d’una part del cos o dels cos sencer. Els banys de vapor 
d’aigua es fan posant les plantes dins de l’aigua, que quan s’evapora s’emporta les 
substàncies medicamentoses de les plantes, que entren als òrgans, o es dipositen a 
la pell o a les mucoses.  
Compresa: tros de tela xopat del remei o de la preparació que s’aplica sobre el lloc 
de l’afecció.  
Infusió: escaldament per aigua bullent de les flors, arrels, fulles o de la planta 
sencera. Es pot tirar la planta o part de la planta dins l’aigua bullent i filtrar-la i 
prendre-se-la amb mel o sucre. 
Maceració: mantenir en remull durant un temps concret en aigua o un altre líquid la 
planta o parts de la planta, perquè el contingut s’estovi o es dissolgui.  
Oli: es poden preparar per maceració o decuit, submergint en oli el producte 
medicamentós. S’apliquen a la zona afectada fent fregues.  
Pegat: es tracta de reduir a una pasta la part de la planta que s’ha d’utilitzar, i es 
posa aquesta pasta sobre el lloc determinat on hi ha l’afecció, cobert amb una tela. 
Perfums: es posen sobre brases les parts de la planta seques o la planta sencera 
un cop seca, i en cremar-se exhala un fum o vapor, que s’ha d’aplicar sobre la part 
del cos afectada o s’ha d’inspirar. 
Tabal: s’embolica una pedra ben calenta amb les herbes medicinals i es cobreix 
amb un drap i es lliga. Es posa dins el llit i s’aspiren els vapors de les herbes que 
l’escalfor fa desprendre. 
Tisana: preparacions d’aigües calentes on es fa macerar, bullir o escaldar les 
plantes o les parts interessants de les plantes.  
Ungüent: a una base de greixos i de consistència cremosa s’hi afegeixen les plantes 
i altres principis actius, i es conserva en pots tapats a la foscor.    
Xarop: solució saturada de sucre amb aigua emprada com a base en molts 
medicaments. 
 

8.3. Herbari escanejat 
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