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1. PRESENTACIÓ

Des de ben petita sempre m’han dit que tinc molta sort de tenir tants avis i àvies.

Vull dir que, com la majoria de la gent,  jo tinc dues àvies i dos avis, però la meva àvia i el

meu avi per part de mare tenen, respectivament, dues germanes solteres que també

s´han fet càrrec de mi. Cada una d’elles, doncs, també m’ha fet d’àvia. Quan era petita

m’explicaven contes, m’acompanyaven al parc, al circ, al cinema. En fi, feien el que molts

avis fan. En algun moment de la meva vida això m’ha fet aprendre a valorar més la gent

gran. La meva àvia materna i les seves germanes van néixer a pagès i recordo que, quan

estava amb elles, de vegades sentia com recomanaven a alguna de les seves

conegudes, o a la meva pròpia mare o a les seves germanes,  remeis casolans elaborats

a base d’herbes, per guarir dolences i mals com el refredat, el dolor muscular, el mal de

cap, o altres.

Ara farà uns mesos, abans d´acabar el primer curs de batxillerat, els professors de

l’institut on estudio començaren a preguntar als alumnes sobre el tema que havien escollit

per fer el treball de recerca. A mi se’m van ocórrer moltes idees relacionades amb les

meves preferences i amb l´especialitat que curso al batxillerat. Durant les vacances

d´estiu vaig començar a treballar en diferents opcions. No obstant, no acabava de trobar-

ne una que m´agradés prou o que realment fos possible de fer.

Un dia, un conegut relacionat amb l´Institut Botànic de Barcelona, que és un

centre d´investigació del Consell Superior d´Investigacions Científiques (CSIC) el qual

està ubicat dins el Jardí Botànic de Barcelona, va suggerir-me que potser allà em podrien

donar alguna orientació. Vaig anar-hi i, mentre fullejava a la seva biblioteca llibres i

treballs, vaig trobar un estudi sobre una disciplina anomenada etnobotànica. Vaig

assabentar-me que un dels seus objectius és conèixer quines són i quines propietats

tenen les plantes que usen i usaven les persones com a remeis per curar diferents mals.

Això em va cridar força l’atenció, ja que les plantes i la medicina són temes que sempre

m’han interessat. Buscant més informació sobre el tema, em vaig adonar que la majoria

de persones que tenen aquests coneixements són persones grans, cosa que em va fer

pensar  en els meus “avis”. A partir d’aquí se’m va encendre la llumeta i vaig començar a

engrescar-me.
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El personal del Botànic es va mostrar molt atent i vaig conèixer la doctora Teresa
Garnatje que em va animar a treballar en aquest camp. Vaig començar a fer-me moltes

preguntes. Què passarà quan les persones grans, que saben de tants usos de les plantes

medicinals, es morin? Què se’n farà d’aquesta saviesa popular? En un futur, aquests

sabers podran arribar a desaparèixer? Poden ser útils en l’actualitat? Tenen alguna

relació els usos medicinals que utilitzaven els nostres avis i els medicaments actuals?

Eren eficaços els remeis? Tenien algun fonament científic, o no?

           Mentre aprofundia en el tema , em vaig adonar  que la majoria de treballs sobre

etnobotànica a Catalunya, per no dir tots, són de zones muntanyoses, com la Vall del Ter,

a Camprodon, o el Montseny. Cap dels treballs  era de zones de la costa ni de la comarca

del Maresme. És veritat que a les zones més muntanyoses hi ha més vegetació, més

gent que actualment viu al camp i més tradició popular d´usos de plantes medicinals,

però, i a la zona del Maresme? Encara que estigui a la costa, segur que hi ha o hi havia

hagut   gent que feien servir plantes per guarir malalties. Així que no m’ho vaig pensar

dues vegades i vaig decidir fer el treball de recerca sobre etnobotànica de la zona de la

Conca de la Riera d’Argentona, que és una zona prou petita i que inclou la ciutat on

visc, Mataró.

            Per tant, aquest treball pretén demostrar la hipòtesi que, a més de les zones de

muntanya de Catalunya ja estudiades pels especialistes en etnobotànica, a la Comarca

del Maresme també existeix una important riquesa de coneixements populars de

transmissió oral sobre els usos medicinals de les plantes.

El treball de camp ha estat molt engrescador i, sota la supervisió científica i l´ajut

de l´amable personal de l´Institut Botànic he realitzat les enquestes a persones grans de

la zona que viuen a pagès i he anat a recol·lectar les herbes al camp amb les quals he

elaborat un herbari de plantes seques com a mostrari de les diferents espècies de la

zona.

Amb aquest treball us convido a conèixer remeis medicinals tradicionals que usen

o  usaven habitualment les persones de la zona de la Conca de la Riera d’Argentona.

Alguns són  rars i curiosos, d´ altres molt coneguts per tots nosaltres, també  amb

propietats màgiques i, us ben asseguro, que al Maresme  existeix de debò una

interessant riquesa etnobotànica.
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2. INTRODUCCIÓ

2.1  LA CIÈNCIA DE L´ETNOBOTÀNICA

L’etnobotànica, una disciplina acadèmica recent

L´etnobotànica (etno, estudi de les persones, i botànica, estudi de les plantes) se

centra en l’estudi de les relacions entre les societats humanes i les plantes.

Jacques Barrau, un dels primers especialistes en aquesta disciplina, afirmà que

l´etnobotànica és una ciència interdisciplinària: lloc de confluència entre les ciències

naturals, botànica, ecologia.. i les ciències humanes, etnologia, etnografia, lingüística,

arqueologia, història i psicologia. (Barrau, 1971)

El botànic nord-americà J. W Harshberger, l’any 1895, fou el primer en utilitzar el

terme etnobotànica per descriure els estudis sobre plantes usades pels pobles primitius i

aborígens. En una publicació de l’any següent The purposes of Ethnobotany, aquest

autor defineix l´etnobotànica com “la parcel·la del saber científic que s’ocupa de descriure

la posició cultural de les tribus que usen plantes, estudiar la distribució de les plantes útils

d’una tribu en el passat, determinar els camins seguits per aquestes plantes per rutes

comercials i formular nous mitjans, models i materials aplicables a l’activitat productiva

actual” (Bonet i Vallès, 2006). Des d’aleshores, l´etnobotànica ha estat una ciència que ha

tingut un gran desenvolupament i una gran diversificació.

Els estudis etnobotànics han estat fins fa pocs anys majoritàriament centrats en

l’ús de les plantes per part de poblacions tropicals i subtropicals. La base de

l´etnobotànica es troba en les abundants observacions sobre plantes medicinals de

societats “exòtiques” que van fer exploradors, missioners, naturalistes, antropòlegs i

botànics... (Bonet i Vallès, 2006).
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Ara bé, per diferents testimonis (restes arqueològiques, textos, etc.), sabem que

l’ús medicinal de les plantes és tan antic com la civilització. S’han trobat restes de pol·len

de plantes medicinals en un jaciment arqueològic que té més de 60.000 anys d’antiguitat

a Shanidar, l’actual Irak. Destaca, també, el “Papir d´Èbers”, de l´antic Egipte, del 1550

a.C., un dels més antics tractats mèdics, on hi ha recopilades més de 700 fórmules

curatives relacionades amb les plantes (Bonet i Vallès, 2006). A l’Índia actual encara

perdura la mil·lenària medicina ayurvèdica,  que significa "ciència de la vida”, on es

relaciona ment, cos i esperit, i en la qual es combinen la religió i les plantes medicinals.

Tanmateix, les societats tradicionals dels països més desenvolupats, lligades a la

vida rural, han anat consolidant uns amplis coneixements sobre diferents usos de les

plantes. Aquest saber ha estat transmès per via oral de pares a fills al llarg de moltes

generacions. Però, amb el continu creixement de les formes de vida urbanes i, amb els

avanços científics i tecnològics, la transmissió d’aquests coneixements tradicionals ha

sofert una intensa davallada. A causa d’aquest fet, des de fa unes dècades abunden els

estudis d’etnobotànica centrats a recopilar el saber popular de les plantes i els seus

diferents usos, encara que els que predominen són els medicinals i alimentaris, tant

d’humans com d’animals,  que han estat generats en el curs dels segles en aquestes

societats.  Degut a aquest canvi del tipus de vida en aquestes societats, el saber

etnobotànic és actualment un patrimoni de la gent gran, i moltes vegades, al no existir la

transmissió oral d’aquests coneixements, corren el perill de desaparèixer.

Els estudis etnobotànics a la Península Ibèrica i a Catalunya.

L’etnobotànica –com la botànica en general- té un precedent en les investigacions

del Dr. Pius Font i Quer, el qual recollí un munt de sabers populars sobre les plantes, en

diversos treballs i sobretot en el llibre -Plantas medicinales. El Dioscórides renovado-

(Font, 1961), del qual ja s’han fet dotze edicions. En les darreres dècades, els estudis

d´etnobotànica ibèrica s’han intensificat i diversificat geogràficament, especialment a

partir de la celebració a Còrdova, el setembre del 1992, el Primer Congrès Internacional

d´etnobotànica. Anys després també s´han celebrat altres congressos a Mèxic (1997),

Itàlia (2001) i a Turquia (2005). Les finalitats principals d’aquests congressos són

l’intercanvi d’informació bibliogràfica i meteodològica, elaboració de fitxes marc per a un
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banc de dades comú i la coordinació de les recerques en curs. Aquest grup ha començat

la publicació d’un butlletí per donar a conèixer les dades recollides i està preparant

actualment una catàleg preliminar de l’etnoflora ibèrica.

A Catalunya, des de fa més de 15 anys existeix un grup de recerca etnobotànica

coordinat pel Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de

Barcelona. El seu objectiu principal és contribuir a l’inventari d’una part rellevant dels

patrimonis cultural i natural, particularment fràgils, ja que molts dels coneixements

populars sobre plantes són en mans de persones grans. D’altra banda, s’intenta constituir

la recerca de formes d’aprofitament i gestió de la biodiversitat, tot servint de base per

estudis químics i farmacològics principalment, que puguin conduir noves formes de

medicaments, aliments i altres elements de benestar d’origen natural per a la humanitat.

La comarca de la Cerdanya fou el primer territori estudiat de Catalunya. També s’han fet

recerques a la vall del riu Tenes, al Vallès Oriental (Bonet i altres, 1992), a la comarca de

la Segarra, a una part de l’Alt Empordà, a les Guilleries, al Montseny (Bonet i Vallès,

2006), a l’Alta Vall del Ter (Rigat i altres, 2007), entre altres. Així com també s’han fet i

s’estan fent tesis doctorals.

2.2  ÀMBIT GEOGRÀFIC DEL TREBALL

La zona estudiada és la Conca de la Riera d’Argentona, que pertany a la comarca

del Maresme (Catalunya). És una unitat geogràfica natural de 7.289 hectàrees (Tarruella i

altres, 2003), drenada per un mateix curs d’aigua i la seva xarxa d’afluents. En aquesta

conca hi trobem els municipis de Mataró, Argentona, Órrius, Dosrrius-Canyamars i una

part petita del terme municipal de  Llinars del Vallès. El municipi més poblat és Mataró,

una ciutat de més de 100.000 habitants.  Una part d’aquesta conca es troba situada dins

de dos espais protegits: el Parc Natural del Montnegre-Corredor i el Parc Natural de Sant

Mateu-Cèllecs (Marfà i altres, 2003).

El clima de la zona és mediterrani temperat. Presenta estius més aviat secs i

calents, hiverns suaus i tardors i primaveres plujoses. Referent a les precipitacions, a

l’octubre és quan hi ha el màxim de pluges i a l’agost el mínim, que sol ser inferior a 30

mm mensuals. Les estacions meteorològiques situades més al nord reben més pluja.
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Això és degut a la influència del Montnegre, d’alta pluviositat per la seva alçada i

proximitat al mar. D’un any per l’altre les precipitacions solen ser molt irregulars. Les

precipitacions en forma de neu són molt escasses. Els valors més baixos de les

temperatures mitjanes es presenten pel desembre i gener i, els més alts, pel juliol.

Pel que fa a  la vegetació, l’alzinar és el bosc típic d’aquesta zona. Aquests

boscos estan formats principalmente per l’alzina, encara que hi poden aparèixer sureres i

rouredes. El fons de les valls estava format per oms, verns i salzes. Actualment, d’aquest

boscos solament es troben petits reductes i en aquests fons de valls hi trobem alzinars,

sureres, rouredes i en el Montnegre plantacions de castanyers. A les altres zones

trobarem alzinars i pins alternats amb matolls i brucs, tot i que la majoria de zones estan

urbanitzades.

Tipus principals de vegetació en la Conca de la Riera d’Argentona:

1. alzinar: Correspon a un bosc d’alzines. Forma un bosc dens i ombrívol , constituït

per molts vegetals de fulla perenne. Al ser tan dens fa que els animals puguin

utilitzar aquesta zona com a refugi

2. surera: És el bosc d’alzina surera. És un bosc molt més aclarit que el bosc

d’alzines.

3. brolla: És una formació vegetal constituïda per arbusts, mates i herbes amb una

alçada aproximada de 0,5 a 2 metres. Algunes espècies típiques de la brolla són:

el romaní, el bruc d’hivern, l´estepa...

4. pineda:  És el bosc de pins. En la zona d’estudi principalment es troben pinedes

de pi pinyoner i de pi blanc. Els pins són arbres de fulla perenne.

5. bardissa: És una formació vegetal d’una gran densitat, principalment formada per

arbustos espinosos com els esbarzers ....

6. plantacions: Els castanyers, platanedes i eucaliptus no són arbres autòctons del

nostre país. Han estat plantats ja que l’ésser humà n’aprofita la fusta. En la zona

d’estudi abunden les plantacions de diverses espècies de pollancres i de

plataners.

7. conreus: Es distribueixen al llarg de la plana i l’extensió de la zona de conreus es

troba relacionada amb les zones on hi ha abundància d’aigua. Encara que també

es troben en zones més boscanes com és entre Dosrius i Canyamars.
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3. METODOLOGIA

   La metodologia emprada es basa en l´enfocament científic i interdisciplinar propi

de l´etnobotànica que combina mètodes característics tant de les ciències socials com

de les naturals.  Més concretament, aquest treball s’ha fet seguint la metodologia que usa

el  grup de recerca d´etnobotànica coordinat pel Laboratori de Botànica de la Facultat de

Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Aquesta metodologia la he après gràcies als

contactes que he realitzat amb el personal investigador adscrit a aquest grup de recerca,

especialment amb la Dra. Teresa Garnatje, i que treballen a l’Institut Botànic de

Barcelona el qual depèn del Consell Superior d´Investigacions Científiques (CSIC).

Aquesta metodologia es troba en els treballs de Bonet i Vallès (2006) i Rigat i altres

(2007).

3.1   EL TREBALL DE CAMP

Com que l’objectiu del treball és el de recollir els noms i usos medicinals o
alimentaris de plantes que utililitzen o utilitzaven persones  de la zona de la Conca de la

Riera d’Argentona, el treball de camp consisteix en l’entrevista directa als informants o

enquesta etnobotànica, d’on s’ha extret la informació per a l’elaboració del catàleg de
plantes (veure annex).

També s’ha confeccionat un herbari de plantes citades pels entrevistats que es

lliura  juntament amb el treball. Les plantes de l’herbari han estat recollides tant al camp,

principalment en la zona de la Conca de la Riera d’Argentona, com als horts dels

entrevistats. No s’han pogut recol·lectar totes les plantes, ja que algunes no es trobaven

florides a l’època de l’any en què s´ha fet el treball. S’ha buscat el nom científic de cada

planta a partir dels seus noms vulgars usant el llibre Els noms de les plantes als Països

Catalans (Masclans, 1981). En cas de dubte en la identitat d’alguna planta, posteriorment

s’ha comprovat el nom, ensenyant la planta o la fotografia d’ella a l’entrevistat i, després,

el nom científic s’ha normalitzat buscant-lo a La Flora dels Països Catalans, (Bolòs i

altres, 2005).
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3.2   ELS INFORMANTS I LES ENTREVISTES

Les persones entrevistades són nascudes  a la zona de la Conca de la Riera

d’Argentona (Mataró, Argentona, Òrrius, Dosrius, Canyamars). Majoritàriament són

persones grans i que no han adquirit els seus coneixements sobre les plantes gràcies a

llibres, sinó que els han estat transmesos pels seus pares i avis, de generació en

generació. Són persones seleccionades, és a dir, s’ha buscat persones que gràcies a la

seva vida al camp, a pagès, o pel seu treball, tenen un coneixement força ampli de

plantes medicinals. Abans de l’entrevista els hem explicat en què consistia el treball.

Per trobar aquests entrevistats s’ha necessitat l’ajuda de diverses persones

perquè em posessin en contacte amb ells. Per a aconseguir-ho, com que l´àmbit

geogràfic del treball és reduït a una zona molt concreta i les families pageses són prou

conegudes, he començat pels coneguts de les meves "àvies" . A partir d´aquí, uns

m´anaven portant a altres.

La recerca d’informació s’ha realitzat a través de les enquestes etnobotàniques.
Aquestes enquestes no consisteixen en aplicar un qüestionari tancat als entrevistats sinó

deixar que els entrevistats s’expressin lliurament sense seguir les pautes de

l’entrevistador, només donant petites ajudes perquè l’entrevistat no quedi tallat.

Les entrevistes han estat enregistrades en cintes de “cassette”, per així poder

extreure millor tota la informació que pot proporcionar l’informant. La informació s’ha

transcrit textualment, amb les seves incorreccions gramaticals o lèxiques.

3.3  ORDENACIÓ DEL CATÀLEG ETNOBOTÀNIC

Aquest catàleg s’ha dividit  en diverses parts. La primera part, la més important,

correspon a les fitxes de les plantes medicinals anomenades en les entrevistes. En

aquestes fitxes s´ha afegit una fotografia de cada planta i també s´han posat les següents

característiques:

1) Nom científic de l’espècie.

2) Família a la qual pertany.

3) Noms populars recollits per a cada espècie.
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4) Fonts o número d’entrevista que ha citat la planta.

5) Descripció de l’ús feta per l’informant i part de la planta utilitzada.

6) Observacions, en els casos que s’ha cregut necessari.

            La segona i tercera parts corresponen a un llistat en el qual s´inclouen les plantes

alimentàries i les que tenen altres usos i que també han estat anomenades pels

entrevistats.  Dins les plantes alimentàries s´han inclòs plantes usades, tant per les

persones com pels animals, i que no eren cultivades.  Dins de l´apartat de plantes d´altres

usos s´inclouen plantes amb diversos usos tradicionals i també les plantes usades en

creences màgico-religioses.
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4. PROCEDIMENT I RESULTATS

4.1 ELS ENTREVISTATS

ENTREVISTA Núm. 1

La primera entrevista va ser el vint-i-vuit d’agost del 2007. En aquesta primera

entrevista em va acompanyar la Dra. Teresa Garnatje de l’Institut Botànic de Barcelona,

per guiar-me a l’hora de fer-la. La vaig fer a les persones més properes a mi que

poguessin saber del tema: les meves ties àvies i la meva àvia, la Pilar, la Teresita i la

Maria Lluch, que van néixer entre el 1920 i 1928.

Actualment les tres viuen a Mataró Centre, però de joves havien viscut als afores

de Mataró, en una casa de pagès, on els seus pares

feien de masovers. La casa on vivien és on és l’actual

Can Xalant. L’entrevista va durar dues hores i mitja.

Com que eren tres, es van poder anar ajudant més

entre elles per així poder recordar més remeis

relacionats amb plantes. Com  que era estiu, vam

estar al pati de la  casa on viuen les tietes, la Teresita

i la Pilar.

D’ entre tots els remeis de què em parlaren, m’agradaria destacar-ne un dels que

utilitzaven com a reforçant: barrejar ruda dins xocolata desfeta. M’ha cridat l’atenció ja

que, al fer l’herbari, he hagut d’anar a buscar força plantes i la ruda té la particularitat que

fa molta pudor. Així que deuria ser un gran esforç per a elles haver de menjar-se aquella

planta, encara que fos barrejada amb xocolata.

ENTREVISTA Núm. 2

La segona entrevista la vaig fer el quatre de setembre de 2007, a la Paquita

Floriach, nascuda l’any 1920. Va néixer als afores de Mataró, però ara viu a Argentona.
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Des de ben petita, la Paquita sempre ha estat envoltada de plantes i ha après molts

remeis casolans per  guarir “problemes del dia a dia”.

Em va acompanyar la Pilar Lluch , ja que és una amiga

de les meves ties àvies. L’entrevista va durar 1 hora i

mitja i vàrem estar al menjador de casa seva, tot i que

de seguida m’ensenyà el seu jardí i allà estàrem la

major part del temps conversant. Té un jardí força gran

on hi ha plantes aromàtiques com el romaní, la farigola, la marialluïsa i també  cervereta,

ruda, entre d´altres. També té un hort on cultiva diferents verdures amb l’ajuda d’un

pagès, ja que ella és gran. Vaig agafar algunes d’aquestes plantes per  posar-les a

l’herbari.

La Paquita em va explicar un remei força curiós,

segons ella és un “curalotodo”.  Està format per la barreja de

les següents plantes: romaní, marialluïsa, cervereta,

camamilla, fulles de taronges agre i tarongina. Em va

sorprendre bastant ja que una infusió de tantes plantes

barrejades deu ser realment una bomba de rellotgeria.

ENTREVISTA Núm. 3

L’entrevista la vaig fer el set d’octubre de 2007 a la Núria Calatallut, que va néixer

l’any 1942 a Mataró, on  viu actualment. La seva mare i la

seva àvia feien bastants remeis, sobretot ungüents per guarir

malalties. Les meves ties àvies, la Pilar i la Teresita, van ser

les que em van posar en contacte amb ella, ja que és la seva

perruquera. L’entrevista va durar una hora aproximadament.

Vàrem estar al menjador de casa seva. Com amb moltes de

les entrevistes que he fet, em parlà de remeis que s’usaven

com a reforçant. En aquest cas utilitzaven cabeces d’all

barrejades amb begudes alcohòliques (veure més detall a les fitxes de plantes).
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ENTREVISTA Núm. 4

La quarta entrevista la vaig fer el vint-i-nou de novembre del 2007 a la Núria

Gomis. Actualment viu a Argentona. Vaig aconseguir el contacte gràcies a la meva tieta.

La nora de la Núria treballa al mercat venent verdures i és on va a comprar la meva tieta.

L’entrevista va durar uns tres quarts d’hora. Vàrem estar al menjador de casa seva.

Durant l’entrevista també hi va ser present el seu marit, Julià Grau, que aportà alguns

coneixements. La Núria sempre ha viscut a pagès i de jove anava a collir plantes al bosc

per  vendre-les al mercat, a part de les verdures que la seva família conreava. Ella em

parlà de remeis per guarir el mal de panxa, el mal d’esquena, els constipats, entre

d´altres.  Em  mencionà una planta que jo mai n´ havia sentit a parlar: el cap d’ase.

L’utilitzava pel curar el mal d’estómac, prenent-ne infusions.

ENTREVISTA Núm. 5

Vaig fer aquesta entrevista el disset de novembre del 2007. Em va acompanyar la

meva tieta, ja que la casa de pagès es troba entre Canyamars i Dosrius. L’entrevista la

vaig fer a l’ Andreu Collet, de Ca l’ Estapé. Aquest contacte el vaig aconseguir gràcies a

un amic fuster de la meva tieta a qui, a més, agraden molt els ocells. Ell sovint va a visitar

cases de pagès de Canyamars per observar-los. Així que coneix bastants pagesos que

utilitzen plantes com a remeis medicinals. L’entrevista va durar uns tres quarts d’hora

aproximadament. En el moment que vam arribar l’home tenia una mica de pressa ja que

estava constipat i havia d’anar al metge. Vam fer l’entrevista  al replà de l’entrada de casa

seva. Al principi deia que no sabia gaires coses, però al final es va anar deixant anar i va

aportar força informació. La majoria de plantes que em comentà eren per guarir el mal de

panxa i per fer rebaixar la sang (glossari).

ENTREVISTA Núm. 6

Aquesta entrevista la vaig fer després de la número 5, ja que estaven a llocs

propers. Vaig entrevistar el Joan Valls Ginesta que viu a Canyamars-Dosrius. Va néixer

l’any 1933. El contacte va ser també gràcies a l’amic de la meva tieta. L’entrevista va

durar dues hores i es va desenvolupar al seu jardí, als voltant de la casa. La seva dona hi

era present, tot i que no ens va explicar gaires coses. Viuen en una casa de pagès, on

tenen força gallines i alguns animals de granja. Ens van explicar que eren pagesos, però

que ho havien deixat quan van fer 65 anys. Però, la seva dona va a vegades a la plaça a
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vendre ous. L’home tenia bastant conversa. Ens va explicar la seva vida i miracles i, entre

miracle i miracle, algun remei medicinal relacionat amb plantes. D’aquesta entrevista no

tinc cap fotografia, ja que vaig tenir alguns problemes amb la càmera fotogràfica. A part

de parlar-nos sobre plantes va opinar que beure moltes infusions debilita.

ENTREVISTA Núm. 7

L’entrevista la vaig fer l´u de desembre del 2007. Vaig entrevistar la Rosa Roig i

Calafell, de Can Barrau, a Argentona. El

contacte el vaig aconseguir gràcies a una

amiga de la meva tieta. Aquesta amiga coneix

una noia, l’àvia de la qual havia viscut a pagès.

Aquesta senyora coneix força remeis

medicinals. Vam estar al menjador de casa

seva. Mentre feia l’entrevista hi havia altres

membres de la seva família escoltant. Sabia

bastants remeis, i no li va costar gens recordar-se’n d’alguns. L’entrevista va durar una

hora aproximadament. La fotografia és de la casa de pagès on vivia abans. Ara viu a

davant, en una casa de construcció recent.

ENTREVISTA Núm. 8

L’entrevista la vaig fer el vuit de desembre del 2007. Vaig entrevistar en Francisco

Travessa que actualment viu a Canyamars. L´ entrevista la vam fer a casa seva. No em

parlà de gaires plantes. A part de remeis amb plantes medicinals, em parlà d’una creença

màgica força curiosa. Aquesta creença servia per curar el fetge: si cada dia, abans de

sortir el sol, orinaves sobre el malrubí, quan es moria la planta, llavors ja estaves curat del

fetge.

ENTREVISTA Núm. 9

Vaig fer l’entrevista el vint-i-nou de desembre del 2007. Vaig entrevistar en Josep

M. Parera Guardiola i la Carme Rodrigo Ribas. Són amics d’una tieta meva. Són els

entrevistats més joves, entre 48 i 56 anys. Són gent que coneix la natura i també saben

molt de plantes. Actualment viuen a Argentona. L’entrevista va durar una hora
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aproximadament i vam estar parlant al menjador de casa seva. Els  vaig demanar que

m’expliquessin  les plantes medicinals que usaven els seus pares. M´explicaren alguns

remeis diürètics que no havien estat  comentats per cap dels  altres entrevistats, un d’ells

utilitzant la pelussa de la panotxa.

ENTREVISTA Núm. 10

Vaig fer l’entrevista el trenta-ú de desembre del 2007. Vaig entrevistar  la

Montserrat Dorda i Julià, que va néixer l’any

1926. Actualment viu al Veïnat de Mata (Mataró)

i encara tenen terres. No va ser gens difícil

aconseguir l’entrevista, ja que conec

personalment  la Montserrat. Només em vaig

haver de posar en contacte amb ella per telèfon.

La fotografia pertany a les vistes que es veuen

des del seu jardí. A l’entrevista em van

acompanyar els meus avis i així van aprofitar per fer la xerradeta. Curiosament em parlà

de remeis  semblants als de l’entrevista 1, però no és estrany  ja que la Montserrat és

cosina germana de les meves tietes i de la meva àvia.
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4.2 CATÀLEG ETNOBOTÀNIC

4.2.1. Plantes medicinals

Nom científic: Agrimonia eupatoria L.
Família: Rosàcies.

Nom comú: Cervereta.
Font: 2.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Les seves fulles, juntament

amb romaní, marialluïsa, camamilla, taronger agre i tarongina,  es

lliguen amb un fil i se´n fa una infusió. S´utilitza per curar els

constipats i el mal de ventre. De fet,  serveix per curar-ho tot. (2).

Nom científic: Allium cepa L.
Família: Liliàcies.

Nom comú: Ceba.
Fonts: 1, 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: El fruit es talla per la meitat, es

col·loca sobre la tauleta de nit. S´utilitza per evitar la tos

(antitussigen) (1, 7).

Nom científic: Allium sativum L.
Família: Liliàcies.

Nom comú: All.
Fonts: 1, 3, 7, 8, 9, 10.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es pren un gra d’all cada

matí per al dolor (1, 7, 8, 9, 10). Barrejat amb oli, es fan fregues als

genolls quan hi tens dolor (1). S’agafen tretze grans pelats i

s’aixafen amb el morter, es barreja amb un litre d’alguna beguda

alcohòlica com rom o conyac i es deixa reposar durant uns quinze
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dies.  Passats aquests dies, el primer dia se´n pren una gota, el segon dos, el tercer tres i

així fins arribar a vint dies. Fa de reforçant (3). Un gra d’all en dejú cada dia fa de

reforçant (10). Es fregeix l’all i es posa calent dins l’orella quan hi tens dolor (7).

Nom científic: Alyssum maritimum (L.) Lam subsp. maritimum.

Família: Brassicàcies.

Nom comú: Herba blanca.

Fonts: 4, 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Se’n fa aigua per curar les

pedres als ronyons (4, 7).

Nom científic: Aloe vera L.
Família: Liliàcies.

Nom comú: Àloe vera
Font: 3.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es posa a la pell quan hi

tens cremades (3).

Nom científic: Althaea officinalis L.
Família: Malvàcies.

Nom comú: Malví.
Font: 5.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es fa aigua de l’arrel, es pren i

guareix el mal de ventre (5).

Nom científic: Arnica montana L. subsp. montana

Família: Asteràcies.

Nom comú: Àrnica.
Font: 9.Descripció de l’ús feta per l’informant: Es fa oli

per les torçades de peu i els cops (9).
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Nom científic: Brassica oleracea L.
Família: Brassicàcies.

Nom comú: Col.
Font: 5.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es dóna als vedells

per laxar-los (5).

Nom científic: Carum carvi L.

Família: Apiàcies.

Nom comú: Comí.
Font: 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Se’n fa una infusió de la

grana. Es dóna als nens quan els  fa mal la panxa (7).

Nom científic: Centaurea aspera L.
Família: Asperàcies.

Nom comú: Revelera o Travarades.
Font: 6.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Se´n fa una  infusió.

Serveix  per netejar els ronyons i anar de ventre (6).

Nom científic: Citrus aurantium L.
Família: Rutàcies.

Nom comú: Taronger agre.
Font: 2.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Les seves

fulles, juntament amb romaní, marialluïsa, camamilla,

cervereta i tarongina, es lliguen amb un fil i se´n fa

una infusió. S´utilitza per curar els constipats i el mal

de ventre. De fet, serveix per curar-ho tot. (2).
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Nom científic: Citrus limon L.
Família: Rutàcies.

Nom comú: Llimoner.
Fonts: 4, 7, 9, 10.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es fa

suc de la llimona barrejat amb mel. S´utilitza

per als constipats (4, 9). La fulla de l’heura i la

del llimoner, juntament, serveixen per curar

floroncos (4). S’agafa la fulla i es posa entre

dues gases (de roba o de cotó), la part brillant

de la fulla és la que es posa sobre les ferides

(7). Es fan gàrgares del suc de la llimona

barrejat amb sucre. Es pren quan tens angines (10).

Nom científic: Crocus sativus L.
Família: Iridàcies.

Nom comú: Safrà.
Fonts: 5, 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: S’aixafa, se’n fa

un ungüent i es posa sobre els grans infectats (5). Es

barreja amb pa i amb llet calenta. Es posa a sobre els

grans de pus o els voltadits perquè es petin (7).

Nom científic: Cynadon dactylon (L.) Pers.
Família: Gramínies.

Nom comú: Gram silvestre.
Font: 5.

Descripció de l’ús feta per l’informant: S’usa l’arrel, se’n

fa aigua. S´utilitza per rebaixar la sang (5).
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Nom científic: Ecballium elaterium (L.) A. Rich. in Bory
Família: Cucurbitàcies.

Nom comú: Cogombre salvatge.

Font: 1.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es bull el fruit, s’aixafa i es

fa un cataplasma per curar el dolor de la regla. (1).

Nom científic: Eucaliptus globulus Labill.
Família: Mirtàcies.

Nom comú: Eucaliptus.
Font: 1, 9, 10.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es bull el fruit i les fulles, es

posa en una cassoleta amb tapa amb forats. Serveix per perfumar

l’habitació i ajudar a respirar. Cura els refredats i les pulmonies (1).

Es bull i es respira, se’n fan “bafus”. S´utilitza per  curar  els

refredats (9, 10).

Nom científic: Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum.

Família: Equisetàcies.

Nom comú: Cua de cavall.
Font: 9.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Juntament amb la pelussa

de la panotxa se’n fa una infusió i es pren com a  diürètic (9).

Nom científic: Ficus carica L.
Família: Moràcies.

Nom comú: Figa.
Font: 9.

Descripció de l’ús feta per l’informant: La llet que

desprèn la figa s’aplica sobre les berrugues (9).
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Nom científic: Foeniculum vulgare Mill.
Família: Apiàcies.

Nom comú: Fonoll.
Font: 7, 9.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es bull la

grana. Es pren per als gasos (7). Es posa una

branqueta dins els llegums; fa que no tinguis tant

de “flato” (9).

Nom científic: Glycyrrhiza glabra L.
Família: Fabàcies.

Nom comú: Regalèssia.
Font: 6.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es bull amb panses i figues.

Serveix com a reforçant (6).

Nom científic: Hedera helix L.
Família: Araliàcies.

Nom comú: Heura.
Fonts: 4, 5.

Descripció de l’ús feta per l’informant: S’agafen les seves fulles i

s’emboliquen al lloc on et fa mal. És per als “mals que no curaven”

(4). La fulla de l’heura i la del llimoner, juntament, serveixen per

curar floroncos (4). Es bull la fulla. Serveix per rebaixar la sang (5).
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Nom científic: Juglans regia L.
Família: Juglandàcies.

Nom comú: Noguera.
Fonts: 1, 5.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Amb les fulles

se’n fa una infusió i es pren durant una novena. S’usa

per netejar els grans i els barbs de la cara. (1). Se’n

pren una infusió de les fulles, per rebaixar la sang

(1,5). Se’n fa una infusió i es col·loca sobre els ulls

per guarir-ne el mal (5). Quatre nous al dia curen el

colesterol (5).

Nom científic: Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus

Família: Cupressàcies.

Nom comú: Ginebró.
Font: 5.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es tritura la

grana i es posa sobre el queixal quan et fa mal (5).

Se’n fa aigua per guarir el mal de panxa (5).

Nom científic: Laurus nobilis L.
Família: Lauràcies.

Nom comú: Llorer.
Font: 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es fa aigua amb les

fulles. Serveix per rentar les parts íntimes femenines (7).
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Nom científic: Lavandula latifolia Mill.
Família: Lamiàcies.

Nom comú: Espígol.
Fonts: 2, 3, 4, 6, 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es barreja amb alcohol. Es

deixa reposar a sol i serena i se’n fan fregues a les zones del cos

on tens dolor (2, 4). Es barreja amb branques de romaní i amb

alcohol i es diposita dins d’una ampolla de vidre. Se’n fan fregues

per al dolor (3). Barrejat amb farigola, romaní i tintura de iode,

se’n fan “fums”, posats a les brases. Es respira. Descarrega els

pulmons i guareix el refredat. (6). Es barreja amb romaní i

alcohol. Se’n fan fregues per a les torçades de  peu (7). Rebaixa

la sang (7).

Nom científic: Lavandula stoechas L.
Família: Lamiàcies.

Nom comú: Cap d’ase.
Font: 4.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Se’n fa una infusió

per al mal d’estòmac (4).

Nom científic: Linum usitatissimum L. subsp.

angustifolium (Huds.) Thell.
Família: Linàcies.

Nom comú: Lli.
Fonts: 1, 5, 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es fan

cataplasmes de farina de lli per guarir el mal de coll i les

pulmonies (1, 7). Es fa un cataplasma de farina de lli i

mostassa per al mal de coll (5).
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Nom científic: Lippia triphylla (L’Her.) O. Kuntze
Família: Verbenàcies.

Nom comú: Marialluïsa.
Fonts: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Infusió per guarir el

mareig (1) per curar el dolor d’estómac (1), per curar el dolor

de la regla (1) i per al mal de ventre (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Les seves fulles, juntament amb romaní, cervereta,

camamilla, fulles de taronger agre i tarongina, es lliguen amb

un fil i es fa una infusió. S´utilitza per curar els constipats i el

mal de ventre. De fet, serveix per curar-ho tot. (2). Guareix el

constipat (2). Barrejat amb alcohol i infusió de marialluïsa es

fa un licor semblant al “Calisay”. Es deixa a sol i serena, es

filtra amb una paper i un colador (7).

Nom científic: Malva sylvestris L.
Família: Malvàcies.

Nom comú: Malva.
Font: 1, 10.

Descripció de l’ús feta per l’informant: El tronc es posa dins l´ anus

dels nadons per fer-los evacuar (1, 10). Es fa una infusió

de les fulles i s’usa per  curar les llagues de la boca (1).

Nom científic: Matricaria recutita L.

Família: Asteràcies.

Nom comú: Camamilla.
Fonts: 1, 2, 4, 6, 7, 9.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Se’n fa una infusió per

rentar els ulls (1, 2, 7) i treure les lleganyes (1). Es posa damunt

dels ulls quan es té conjuntivitis (6). Les seves fulles, juntament

amb romaní, cervereta, marialluïsa, fulles de taronger agre i

tarongina, es lliguen amb un fil i es fa una infusió. S´utilitza per curar els constipats i el
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mal de ventre. De fet, serveix per curar-ho tot. (2). Se’n pren una infusió per al mareig (7).

Se’n pren una infusió per al mal de panxa (4, 7, 9).

Nom científic: Medicago sativa L.
Família: Fabàcies.

Nom comú: Aufals i Alfals.
Font: 4.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es barreja picat amb

alcohol i se’n fa un cataplasma, Serveix  per al dolor (4).

Nom científic: Melissa officinalis L.
Família: Lamiàcies.

Nom comú: Tarongina.
Font: 2.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Les seves fulles,

juntament amb romaní, cervereta, marialluïsa, fulles de

taronger agre i camamilla, es lliguen amb un fil i es fa

una infusió. S´utilitza per curar els constipats i el mal

de ventre. De fet, serveix per curar-ho tot. (2).

Nom científic: Mentha sp.
Família: Lamiàcies.

Nom comú: Menta.
Fonts: 4, 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Se’n fan infusions. És un

digestiu (4, 7).

Observacions: La menta és una planta molt difícil de determinar ja

que forma molts híbrids i moltes vegades són aquests híbrids els que es cultiven.
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Nom científic: Mespilus germanica L.
Família: Rosàcies.

Nom comú: Nespler.
Font: 6.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es mengen els fruits per

anar més restret (6).

Nom científic: Olea europaea L.
Família: Oleàcies.

Nom comú: Olivera.
Fonts: 1, 4.

Descripció de l’ús feta per l’informant: S’agafen les fulles i

es bullen. Se’n pren una tassa cada dia . S´utilitza per fer

baixar la pressió (1). Se’n fa una infusió per al dolor (4).

Nom científic: Opuntia maxima Miller.
Família: Cactàcies.

Nom comú: Figuera de moro.
Font: 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es parteixen els fruits

i s’hi posa sucre. Es deixa reposar al sol. El suc que

desprenen, que és com una mel, es beu. És un xarop per

estovar la tos (7).

Nom científic: Papaver somniferum L.
Família: Papaveràcies.

Nom comú: Cascall.
Fonts: 1, 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Se’n fa una infusió

per al mal de queixal. S’usa la “cabeça” (el fruit) i s’ha de
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gargaritzar. Fa adormir el queixal (1). Es mastega la grana. S´utilitza per al mal de queixal

(7).

Observacions: És també anomenat opi.

Nom científic: Pelargonium capitatum Ait.
Família: Geraniàcies.

Nom comú: Malva rosa.
Font: 10.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Se’n fa aigua. Es pren quan

està constipat (10).

Nom científic: Petroselinum crispum (Mill) Hill.
Família: Apiàcies.

Nom comú: Julivert.
Font: 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es fa una

decocció de l’arrel i es pren. S´usa per orinar (7).

Nom científic: Pinus pinea L.
Família: Pinàcies.

Nom comú: Pi pinyoner.
Fonts: 4, 7, 8.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es barreja mig litre

d’alcohol i “candeles” (pinyes joves) del pi i es deixa reposar

durant mig any dins una ampolla. Es fan  fregues per al dolor (4).

S’agafen pinyes molt tendres del bosc, s’ afegeix sucre i es

deixa reposar al sol. Deixa anar un xarop que es pren per

estovar la tos (7). La rovina del pi (resina) s´usa per curar les

clivelles (8).
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Nom científic: Quercus ilex L.
Família: Fagàcies.

Nom comú: Alzina.
Font: 5.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es dóna per fer

restrènyer les vaques (5).

Nom científic: Rosa canina L.
Família: Rosàcies.

Nom comú: Roser bord.
Font: 5.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es fa aigua per

rentar la vista (5).

Nom científic: Rubia peregrina L. subsp. peregrina

Família: Rubiàcies.

Nom comú: Remugera.
Font: 5.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es dóna a les

vaques perquè arrenquin el remuc (5).

Nom científic: Rosmarinus officinalis L.
Família: Lamiàcies.

Nom comú: Romaní.
Fonts: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es barreja amb

alcohol, 21 dies a sol i serena, remenant cada dia. Es

fan fregues per al dolor (1, 9); s’usa barrejat amb

espígol (7). Es fan infusions, per rebaixar la pressió

(antihipertensiu) (1). Les seves fulles,  juntament amb

marialluïsa, cervereta, camamilla, fulles de taronger

agre i tarongina, es lliguen amb fil i es fa una infusió.

S´utilitza per curar els constipats i el mal de ventre. De fet, serveix per curar-ho tot. (2). Es

fa una infusió per netejar la sang (5, 8), i barrejat amb mel (4).
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Nom científic: Ruta chalepensis L.
Nom comú: Ruda.
Família: Rutàcies.

Fonts: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es posa amb

xocolata desfeta S´usa com a  reforçant; se’n fan novenes

(1, 10). Per al mal al coll, quan estàs escanyat. Es pica la

ruda, i se´n pren una cullerada. (2). Es tritura i és per al

mal de queixal (5, 8). Se´n fa una infusió, es deixa reposar

unes hores i ,en fred, s’usa per netejar els ulls (7). Se’n fa

una infusió per al dolor de la regla (9).

Nom científic: Salvia officinalis L.
Família: Lamiàcies.

Nom comú: Sàlvia.
Font: 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es fa una infusió per al mal

d’estómac (7).

Nom científic: Sambucus nigra L.
Família: Caprifoliàcies.

Nom comú: Saüquer.
Fonts: 1, 5, 10.

Descripció de l’ús feta per l’informant: S’escalfa la flor i es

posa calenta a la cara amb un drap de fil. S´usa per curar

les galteres (parotiditis) (1). Infusió de la flor i es pren per

curar el mal de ventre (5). Se’n fa una cataplasma per a la

tos i el mal de coll. Es posa sobre la zona afectada (10).
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Nom científic: Satureja fruticosa (L.) Druce subsp. fructicosa

Nom comú: Poniol.
Família: Labiades.

Fonts: 4, 5, 6.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Se’n fa una infusió per al mal de

panxa (4, 5, 6).

Nom científic: Sedum telephium L.
Família: Crassulàcies.

Nom comú: Bàlsam.
Font: 6.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es pela la planta i es posa

sobre cremades i ferides (6).

Nom científic: Sedum sediforme Jacq. Pau.
Família: Crassulàcies.

Nom comú: Crispinilla.
Font: 3.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Dins d’un pot de

vidre gran, amb un forat ben ample,  es  posa una capa

de sucre i una de crispinilla (se’n treuen les granes). S´ha

d´omplir-lo tot . Es té nou dies a sol i serena, sense tapar

el pot. Es cola i després ja es pot prendre. S´usa com a reforçant, per al dolor de la regla i

per als  refredats (3).

Nom científic: Syzygium aromaticum L. Merr. & Perry.
Família: Mirtàcies.

Nom comú: Clau.

Font: 9.

Descripció de l’ús feta per l’informant: És per al mal de

queixal. S’ha de mastegar i aplicar al queixal endolorit (9).
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Nom científic: Thymus vulgaris L.
Família: Lamiàcies.

Nom comú: Farigola.
Fonts: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Se’n fa aigua (infusió) per

desinfectar ferides (5, 6, 8) i punxades (1). Se’n fa una infusió

per desinfectar els ulls (4, 5, 9). Se’n fa una infusió com a

digestiu (4, 5). Se’n fa una infusió i es gargaritza per desinfectar

les llagues de la boca (4, 7, 10).

Nom científic: Tilia platyphyllos Scop.
Família: Tiliàcies.

Nom comú: Til·la.
Fonts: 5, 9.

Descripció de l’ús feta per l’informant: S’usa la flor, se’n fa una

infusió i és per al mal de ventre (5). Es pren una infusió abans

d’anar a dormir per millorar el son (9).

Nom científic: Ulmus minor Mill.
Família: Ulmàcies.

Nom comú: Om.
Font: 4.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Se’n fa una infusió per al

dolor (4).
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Nom científic: Urtica dioica L.
Família: Urtiàcies.

Nom comú: Ortiga.
Font: 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Se’n fa aigua per rebaixar la sang.

La planta s’ha de collir sense respirar perquè no et piqui (7).

Nom científic: Vitis vinifera L.
Família: Vitàcies.

Nom comú: Vi.
Font: 7.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es pren vi amb gotes de

iode. El primer dia se’n pren una gota; el segon dos; el tercer

tres i  successivament fins arribar a nou gotes. Es fa servir com

a reforçant (7). Es pren amb un rovell d’ou i serveix com a

reforçant (7).

Nom científic: Zea mays L.
Família: Gramínies.

Nom comú: Blat de moro.
Font: 9.

Descripció de l’ús feta per l’informant: Es fa una infusió amb la pelussa de

la blat de moro i cua de cavall .  S´utilitza com a diürètic (9).
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4.2.2. Plantes alimentàries

Arbustus unedo L. - Fam. Ericàcies. Nom vulgar: Arboç. De les cireres se’n fan

melmelades (5).

Calendula arvensis L. - Fam. Asteràcies. Nom vulgar: Llevamans. Es dóna de menjar

als conills (6).

Chondrilla juncea L. - Fam. Asteràcies. Nom vulgar: Màstec. Per fer amanides (4, 5).

Cynara carduncullus L. - Fam. Asteràcies. Nom vulgar: Carxofa. Per quallar la llet i fer

matò i formatges (9).

Diplotaxis erucoides (L.) DC. - Fam. Brassicàcies. Nom vulgar: Ravenissa. Es donava

de menjar als conills (6).

Foeniculum vulgare Mill. - Fam. Apiàcies. Nom vulgar: Fonoll. Per fer sopa (1). Per fer

amanides (4). Per salar olives (7).

Laurus nobilis L. - Fam. Lauràcies. Nom vulgar: Llorer. La fulla es posa als guisats (2,

5).

Medicago sativa L. - Fam. Fabàcies. Nom vulgar: Alfals. Es dòna de menjar als animals

(6).

Mentha sp. - Fam. Lamiàcies. Nom vulgar: Menta. Per a condimentar faves (1, 7).

Onobrychis viciifolia Scop. - Fam. Fabàcies. Nom vulgar: Trapadella. Es dòna de

menjar als animals (6).

Origanum majorana L. - Fam. Lamiàcies. Nom vulgar: Marduix. Per cuinar sardines (1).

Origanum vulgare L. - Fam. Lamiàcies. Nom vulgar: Orenga. Per a guisar (1, 7). Per

salar olives (7).

Pimpinella anisum L. - Fam. Apiàcies. Nom vulgar: Anís. Per fer licor (

Portulaca oleracea L. - Fam. Portulacàcies. Nom vulgar: Verdolaga. Per fer amanides (1,

4).

Reichardia picroides (L.) Roth. - Fam. Asteràcies. Nom vulgar: Cosconies. Per fer

amanides (4, 7).

Rorippa nastartium-aquaticum (L.) Hayek - Fam. Brassicàcies. Nom vulgar: Créixens.

Per fer amanides (1).

Rubus ulmifolius Schott - Fam. Rosàcies. Nom vulgar: Bardissa. De les mores se’n fan

melmelades (5).

Satureja montana L. - Fam. Lamiàcies. Nom vulgar: Sajolida. Per fer amanides (2). Per

conservar olives (6). Per als guisat (7).

Urtica dioica L. - Fam. Urticàcies. Nom vulgar: Ortiga. Per fer amanides (9).
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4.2.3. Plantes amb altres usos

Arundo donax L. - Fam. Poàcies. Nom vulgar: Canya. Per treure l’agró de les botes de

vi. (5).

Erica arborea L. - Fam. Ericàcies. Nom vulgar: Bruc. Per fer escombres (1).

Marrubium vulgare L. - Fam. Lamiàcies. Nom vulgar:  Malrubí. Creença màgico-religiosa

(8).

Ocimum basilicum L. - Fam. Lamiàcies. Nom vulgar: Alfàbrega. Per espantar mosquits

(1, 7).

Quercus pubescens Willd. - Fam. Fagàcies. Nom vulgar: Roure. Creença màgico-

religiosa (1).

Sorbus domestica L. - Fam. Rosàcies. Nom vulgar: Servera. La seva fusta s’utilitzava

per fer tallants pels carnissers (5).



34

Figura 1. Lloc de residència dels informants

Mataró
Orrius
Dosrius/Canyamars
Argentona

5. DISCUSSIÓ

En aquest apartat es comentaran  els aspectes més rellevants dels resultats obtinguts

en el  treball. Aquests resultats s´han extret de les 10 entrevistes que s´han fet, en les

quals s´ha parlat amb un total de 14 informants. La informació recollida fa referència a un

total de 78 plantes, de les quals 57 són usades amb finalitat medicinal, ja sigui humana o

veterinària, 19 són usades en alimentació humana o animal i 6 s´han  inclòs en altres

usos.

5.1 Característiques de la població entrevistada

La majoria són gent gran

que han viscut i resideixen en la

zona d’estudi (figura 1). Aquesta

gent ha viscut sempre o gran

part del temps al camp,  han

treballat de pagès o en la seva

infantesa vivien de pagès.

Només s´ha realitzat una

entrevista que no segueix

aquests requisits (entrevista 9), però es tracta de gent relacionada amb la natura des de

l’àmbit divulgatiu i amb certs coneixement botànics, a més, se’ls  ha demanat informació

dels coneixements procedents dels seus avis o pares.
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Figura 3. Nombre de plantes citades per 
entrevista
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S’han entrevistat 9 dones i 5 homes (Figura 2). L’edat dels entrevistats no ha estat

sempre consultada per falta de confiança amb ells, però la majoria estan ja jubilats i

tenen,aproximadament, entre els 70 i 80

anys, excepte els entrevistants 9 que tenen

entre 49 i 55 anys. El fet d´haver-hi més

informants dones que homes crec que ve

donada per la distribució de feines en el

camp i també pel fet que  en general  les

dones han estat les que han tingut  cura

dels malalts. No obstant, hi ha hagut homes

que  han donat molta informació, com és el

cas de l’entrevistat 5 i també , cal remarcar-ho, és el que ens ha donat la informació sobre

les plantes medicinals per a animals.

5.2 Anàlisi del catàleg etnobotànic

El catàleg etnobotànic s´ha dividit en tres apartats: medicinals, alimentàris i altres

usos. En la figura 3 es detallen el nombre de plantes citades en cada entrevista per a

cada un d’aquests usos.

La primera part del catàleg

correspon a plantes d’ús medicinal i

és la que forma el gruix més

important. El formen 55 espècies

d’ús humà i dues espècies d’ús

veterinari. Seguint el llibre Flora de la

Cordillera Litoral Catalana

(Montserrat, 1989), la majoria de

aquestes plantes  formen part de la

vegetació natural que es troba dins

la zona d’estudi, la Conca de la

Riera d’Argentona (63%) i la resta  a

espècies cultivades (37%).

Aquestes 57 plantes medicinals

pertanyen a 35 famílies botàniques. Com es pot veure,  la família predominant és la de

les Lamiàcies i la segueixen en igual proporció, les Apiàcies, Liliàcies, Mirtàcies, Rosàcies

Figura 2. Distribució dels informants
per sexe

homes
dones
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i Rutàcies. No obstant, 23 famílies solament han estat citades una vegada (65,71% de les

famílies).

5.3 Parts de la planta més usades

La part de la planta més usada són  les fulles (37%) i el segueixen els fruits (26%)

i la planta sencera (18%), en aquest últim apartat s’inclou l’ús de la tija, les fulles i les flors

(figura 4). En alguns casos s’usa més d’una part d’una mateixa planta, cadascuna amb un

ús diferent, com pot ser el llimoner (Citrus limon) o la noguera (Juglans regia) que

s’utilitzen les fulles i el fruit. Com cas estrany trobem al pi pinyorer en què s’usen les

pinyes molt joves i també la resina.

Figura 4. Parts de la planta utilitzades 
en els remeis
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5.4 Espècies més citades i espècies amb més usos.

Les especies més citades són la marialluïsa (Lippia triphylla) citada en 9 de les 10

entrevistes), la farigola (Thymus vulgaris) citada 8 vegades, la ruda (Ruta

chalepensis), 7 vegades i l’all (Allium sativum) i la camamilla (Matricaria recutita). 6
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vegades cada una. Les espècies que els entrevistants han citat amb més diversitat de

usos són l’espígol (Lavandula latifolia) que s´ usa per curar el dolor, descarregar els

pulmons i rebaixar la sang; la camamillla (Matricaria recutita) que serveix per curar la

conjuntivitis, els constipats, el mareig i el mal de panxa; i l’all (Allium sativum) que

l’han descrita per combatre el dolor d’ossos i d’orella i com a reforçant. A més, s´han

agrupat les  malalties i alteracions tractades per les plantes medicinals indicades  pels

entrevistats  i s´han relacionat amb el número d´usos (Fig. 5)

Figura 5. Principals malalties que 
curen les plantes medicinals
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6. CONCLUSIONS

Els resultats d´aquest treball han confirmat la hipòtesi de l´existència, entre la

població de gent gran de pagès de la Conca de la Riera d´Argentona, d´un important

coneixement d´usos medicinals de plantes el qual ha estat transmès de generació en

generació.  Alguns dels remeis mencionats pels entrevistats encara els estan utilitzant

ara, mentre que d´altres només els recordaven perquè havien estat usats pels seus

pares o avis.

   D´altra banda, aquest estudi ha constatat que els actuals dipositaris d´aquests

coneixements, que els han après dels seus avis i pares per transmissió oral, no han

continuat trasmetent-los als seus descendents. Caldria, doncs, ampliar els estudis

etnobotànics d´aquest tipus per tal que aquest patrimoni cultural quedés preservat.

Seria una llàstima que aquest coneixement desaparegués perquè, a banda de ser

una mostra de saviesa popular transmesa de generació en generació, aquests remeis

permeten guarir de manera natural, sense productes químics, malalties que, si bé són

de pronòstic lleu, incomoden força la vida diària.

Per tant, penso que caldria conservar aquest coneixement i, amb aquest treball,

crec que he contribuït modestament a fer-ho. Espero que en un futur altres treballs

com aquest contribueixin també a mostrar la riquesa etnobotànica d´altres zones del

Maresme.

Per acabar, dir que aquest treball l´he fet amb molt d´entusiasme i il.lusió i, a més,

he après molt  fent-lo:  aplicar una metodologia específica; conèixer una disciplina

científica  que desconeixia, l´etnobotànica; elaborar un herbari; i, a nivell més

personal, m´ha permès  saber de què parlaven les meves àvies quan  recomanaven

la farigola, la marialluïsa, la ruda etc.
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7. GLOSSARI

Bafs (fer): Fer inhalacions del vapor que desprèn una tisana bullent.

Cabeça d’all: Gra o bulb de l’all.

Cataplasma: Composició mucilaginosa capaç de retenir una gran quantitat de calor
humida, interposada entre dues gases, que hom aplica directament sobre la pell.

Clivella: Petita fissura produïda a l'epidermis i a la part superficial del derma.

Decocció: Coure.

Diürètic: Dit de la substància que afavoreix l'eliminació d'orina.

Esperit de vi: Alcohol.

Fer aigua de: Fer una infusió de.

Floroncos (furóncol): Inflamació circumscrita de la pell, la seu de la qual és l'aparell
pilosebaci.

Gargaritzar: Mantenir un líquid a la gola agitant-lo en tots sentits mitjançant l’aire expirat
pels pulmons, generalment amb fins medicinals.

Gelea: 1.Preparació alimentosa de consistència blana i elàstica deguda a contenir
gelatina. 2.Preparació gelatinosa obtinguda fent bullir suc de fruita amb sucre.

Infusió: Procés de tractar amb aigua una substància per extreure’n els principis actius
solubles.

Netejar la sang: Fer baixar la pressió.

Novena: Espai de nou dies durant els quals s’aplica un remei.

Rebaixar la sang: Fer baixar la pressió.

Remuc: Perdre el remuc un animal remugant. Perdre la gana.

Ungüent: Substància constituïda per una mescla de greixos, de consistència tova,
semblant a la mantega, que pot portar algun producte actiu i que hom aplica damunt la
pell per al tractament local d’algunes dermatosis.

Voltadits: Panadís superficial estès al voltant de les vores unguials.
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A N N E X  I
Transcripció de les entrevistes etnobotàniques
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ENTREVISTA 1

NOM: Pilar Lluch Julià.

ANY DE NAIXEMENT: 1920.

LLOC DE NAIXEMENT: Mataró (Can Isidre de la Bomba).

LLOC DE RESIDÈNCIA: Mataró.

NOM: Teresa Lluch Julià.

ANY DE NAIXEMENT: 1922.

LLOC DE NAIXEMENT: Mataró (Can Isidre de la Bomba).

LLOC DE RESIDÈNCIA: Mataró.

NOM: Maria Assumpció Lluch Julià.

ANY DE NAIXEMENT: 1928.

LLOC DE NAIXEMENT: Mataró (Can Isidre de la Bomba).

LLOC DE RESIDÈNCIA: Mataró.

DATA DE L’ENTREVISTA: 28/08/07

CONDICIONS DE L’ENTREVISTA: Vàrem estar al pati de la  casa de la Teresa i la

Pilar.

DURADA DE L’ENTREVISTA: 1h 15 minuts.

• PLANTES D’ÚS MEDICINAL
Cogombre salvatge (EcballIium  elaterium)

És una planta petita i una mica peluda, com un carabassó pelut. L’àvia en feia un

ungüent per a la regla,  feia un cataplasma. Es bullia i aixafava.

Ruda (Ruta chalepensis)

Es posava a la xocolata desfeta, era un reforçant. Se’n feien novenes.

Cascall (Papaver somniferum)

Se’n feia una infusió per al mal de queixal. Es feia servir la “cabeça” del cascall.

S’havia de gargaritzar. Feia adormir, com una droga.
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Malva (Malva sylvestris)

S’usava el tronc. Es posava a l’anus dels nadons per fer-los evacuar.

Se’n feia una infusió amb fulles. Era per a les llagues de la boca.

Farigola (Thymus vulgaris)

Se’n feia aigua bullida per desinfectar talls i punxades.

Noguera (Juglans regia)

Se’n feia aigua per als grans i els barbs de la cara. S’agafaven les fulles. Es prenia

durant una novena. Rebaixava la sang.

Saüquer (Sambucus nigra)

S’agafava la flor i es posava calenta amb un drap de fil a la cara, era per a les

galteres (parotiditis).

Eucaliptus (Eucaliptus globulus)

Es posava un grapat de fulles d’eucaliptus dins una cassoleta, on la tapa tenia forats.

Es posava a escalfar i l’habitació quedava perfumada i també ajudava a respirar.

Servia per als refredats i la pulmonia.

Ceba (Allium cepa)

Es posava a la tauleta de nit ,partida per la meitat;  per a la tos.

Lli (Linum usitatissimum subsp. angustifolia)

Es  feien cataplasmes de farina de lli per al mal de coll i per a les pulmonies.

Romaní (Rosmarinus officinalis)

Es posava barrejat amb alcohol dins d’un recipient, durant 21 dies a sol i serena,

remenant cada dia. Se’n feien  fregues per  al dolor.

Se’n feien aigua per rebaixar la pressió (antihipertensiu).

Marialluïsa  (Lippia triphylla)

Se’n feia aigua per al mareig, per a l’estómac i per al dolor de la regla.
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Camamilla (Matricaria recutita)

Se’n feia aigua per rentar-se els ulls i per treure les lleganyes.

Olivera (Olea europea)

S’agafaven unes quantes fulles i es bullien. S’havia de prendre una tassa cada dia.

Era per fer baixar la pressió.

 All (Allium sativum)

Es menjava una “cabeça” d’alls cada matí per al dolor.

Barrejat amb oli (allioli) se’n feien fregues per al dolor de genoll.

• PLANTES D’ÚS ALIMENTARI
Créixens (Rorippa nastartium-aquaticum)

Es posava a l’amanida

Marduix (Oreganum majorana)

Per a fer sardines en escabetx. Es posava en el suc amb vinagre, llorer i oli.

Fonoll (Foeniculum vulgare)

Per  fer sopa. S’agafa mitja col-i-flor, es trinxa petita i es tira dins l’olla. Després

s’agafen un parell de cebes, es pelen i es fregeixen una mica. Quan són rosses, amb

l’oli, es tiren dins l’olla. A continuació es fregeixen tres llesques de mig quilo i també

es tiren a l’olla amb l’oli. També s’hi afegeixen mongetes picades, un grapat bastant

gros de fonoll lligat i canyella sencera. Es deixa a bullir una estona . Es cola i es

tritura al “minipimer”, afegint arròs i fideus.

Col-i-flor (Brassica oleracea var. botrytis)

Per fer la sopa.

Mongetes (Phaseolus vulgaris)

Per  fer la sopa

Canyella (Cinnamomum zeylanicum)

Menja blanc.
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 Menta (Mentha sp.)

Per  cuinar les faves. Condimentària

Orenga (Origanum vulgare)

Afegir a la carn. Condimentària

Verdolaga (Portulaca oleracea)

Amanida quan és tendra.

Figues de moro (Opuntia maxima)

Es parteixen i es mengen.

Síndria (Citrullus lanatus)

Per fer confitura. Treien la part verda. Bullir amb sucre i fer l’almívar .

Carbassa (Cucurbita pepo)

Per fer confitura de cabell d’àngel. Tant de sucre com de carbassa.

Codony (Cydonia oblonga)

Confitura i gelea de codony.

Albergínies (Solanum melongena)

Es fumaven les fulles, durant la guerra

Tabac (Nicotiana tabacum)

Es fumava.

Cacauets (Arachis hypogea)

Cebes de Mataró (Allium cepa)

Pèsol indià (Pisum sativum)
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Patates de Mataró (Solanum tuberosum)

• ALTRES USOS
Bruc (Erica arborea)

Per fer escombres i ombra

Alfàbrega (Ocimum basilicum)

Per espantar els mosquits.

• ALTRES REMEIS
Conill
Agafar un conill viu, arrancar-li la pell i posar-la a la zona dels pulmons. Per curar

pulmonies.

Xampany
Veure xampany per a la pulmonia; per fer agafar gana.

Sofre
Es posaven els troncs del sofre a les orelles dels conills per guarir-los el mal d’oïda.

Caca de colom
Se’n fan cataplasmes quan s´infecten grans de pus del coll.

Merenga
Es posa amb aigua i s’hi remullen els peus i després es menja. S’utilitza per als

refredats.

• CREENCES MÀGICO - RELIGIOSES

Roure (Quercus pubescens)

Per St. Joan donar voltes al roure i recitant oracions. Cura els nadons que havien

nascut “trencats”.
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ENTREVISTA 2

NOM: Paquita Floriach.

ANY DE NAIXEMENT: 1920.

LLOC DE NAIXEMENT: Mataró.

LLOC DE RESIDÈNCIA: Argentona.

DATA DE L’ENTREVISTA: 4/09/07

CONDICIONS DE L’ENTREVISTA: Al menjador i al pati de l’entrevistat.

DURADA DE L’ENTREVISTA: 1 hora.

• PLANTES D’ÚS MEDICINAL
Marialluïsa (Lippia triphylla)

La fèiem servir per al constipat i el mal de ventre.

Espígol (Lavandula latifolia)

Es barrejava esperit de vi camforat amb l’espígol. Se’n feien fregues a sol i serena,

nou dies. Servia per als cops i el dolor.

Ruda (Ruta chalepensis)

Una vegada una senyora tenia mal al coll, estava com escanyada i vam agafar la

ruda, la vam picar i li´n vam fer prendre una cullerada. Li va desaparèixer el mal.

• BARREGES DE PLANTES
Romaní (Rosmarinus officinalis)

Marialluïsa (Lippia triphylla)

Cervereta (Agrimonia eupatoria)

Camamilla (Matricaria recutita)

Taronger agre (fulles) (Citrus aurantium)

Tarongina (Melissa officinalis)

Tot això junt ho lligàvem amb un fil i ho posàvem a bullir. Es feia servir per al

constipat a l’ hivern i per al mal de ventre. Era un “curalotodo”. Se’n feien infusions.
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• PLANTES D’ÚS ALIMENTARI
Llorer (Laurus nobilis)

Es posava dintre la cassola.

Carbassa (Cucurbita pepo)                                            
Ho barrejaves amb vi novell, ho bullies i era un postre. Treies les granes de la fruita.

Ho lligaves amb un fil o fil ferro. Ho tenies a sol i serena durant una temporada.

Figa (Ficus carica)

Fèiem bunyols de figa. Obríem la figa, hi posàvem farina, ous i els fregíem. Eren

figues seques. Era com un bunyol normal, però a dintre s’hi posava la figa. Es feia

per St. Josep.

Sajolida (Satureja montana)

Per a amanides.

• ALTRES REMEIS
Raïm (Vitis vinifera)

El meu pare feia vi. Tallava el raïm, el trinxaven els homes i el posaven a les botes.

ENTREVISTA 3

NOM: Núria Calatallut Forn.

ANY DE NAIXEMENT: 1942.

LLOC DE NAIXEMENT: Mataró.

LLOC DE RESIDÈNCIA: Mataró.

DATA DE L’ENTREVISTA: 7 d’octubre de 2007.

CONDICIONS DE L’ENTREVISTA: Al menjador de l’entrevistant.

DURADA DE L’ENTREVISTA: 1 hora.

• PLANTES D’ÚS MEDICINAL
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Crispinilla (Sedum sediforme)

No s’ havia de posar el tronc, se li treien les granes. Es posava en un pot de vidre

gran amb el forat ben ample. Es posava una capa de sucre i una de crispinilla, fins

que arribés fins a dalt. Es posava nou dies a sol i serena, sense tapar-ho. Es colava i

després ja es podia beure. Feia de reforçant, per als refredats i per a la regla. La

planta la trobàvem al bosc.

All (Allium sativum)

Agafaves tretze “cabeces” d’all pelades i triturades amb el morter. Es barrejaven amb

un litre de begudes alcohòliques com conyat i rom. Es deixava quinze dies de repòs

i es colava . El primer dia es prenia  una gota, el segon dos, el tercer tres... i així fins

a vint vegades. Fa de reforçant.

Aloe vera (Aloe vera)

Es posava a la pell quan tenies una cremada.

• BARREGES DE PLANTES
Romaní (Rosmarinus officinalis)

Espígol  (Lavandula latifolia)

S’agafava una ampolla de vidre i es barrejava esperit de vi amb unes branques

d’espígol i romaní. Era per al dolor; se’n feien fregues.

• ALTRES REMEIS
Llard
Quan teníem mal de panxa agafàvem llard, el posàvem en un plat i el passàvem nou

vegades  sota l’aixeta. Quan havien passat les nou vegades ,hi posàvem vinagre.

Mai es barreja. Amb una cullera de fusta t’ho posaves sota el pit fins a la panxa. T’hi

afegies una fulla de col. Això feia calor i et guaria el mal.

Moneda
Quan et feia mal una zona de l’esquena, la cama... s’agafa una moneda i li

enganxaves una gota de cera d’espelma. Anava molt bé per al dolor.
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ENTREVISTA 4

NOM: Núria Gomis.

LLOC DE NAIXEMENT: Argentona.

LLOC DE RESIDÈNCIA: Argentona, Can Grau.

NOM: Julià Grau.

LLOC DE NAIXEMENT: Argentona.

LLOC DE RESIDÈNCIA: Argentona, Can Grau.

DATA DE L’ENTREVISTA: 29/11/2007.

CONDICIONS DE L’ENTREVISTA: Menjador de casa seva.

DURADA DE L’ENTREVISTA: ¾ d’hora.

• PLANTES D’ÚS MEDICINAL
Caps d’ase (Lavandula stoechas)

Era per a l’estómac, se’n feia una infusió.

Romaní (Rosmarinus officinalis)

Era per netejar la sang. Se’n feia una infusió amb mel.

Marialluïsa  (Lippia triphylla)

Se’n feia una infusió per al mal de panxa.

Poniol (Satureja fruticosa subsp. fruticosa)  

També per al mal de panxa;  infusió.

Camamilla (Matricaria recutita)

Era per netejar els ulls;  infusions.

Olivera (Olea europaea)

Se’n feia una infusió; per al dolor.
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Om (Ulmus minor)

També una infusió per al dolor

Aufals (Medicago sativa)

Se’n feien cataplasmes per al dolor. Picat amb esperit de vi.

Aquesta planta s’usa com a farratge per als animals.

Espígol (Lavandula latifolia)

Es barrejava amb alcohol. Se’n feien fregues a on tenies dolor.

Pi (Pinus pinea)

1/2 litre d’esperit de vi + candeles de pi. Ho tancàvem en una ampolla durant mig

any. Era per al dolor.

Menta (Mentha sp.)

És un digestiu. Se’n feien infusions.

Farigola (Thymus vulgaris)

Va bé per desinfectar els ulls, com a digestiu i per fer gàrgares quan tens llagues a la

boca.

Llimoner (Citrus limon)

Suc de llimona amb mel; era per als constipats.

Heura  (Hedera helix)

Era per als mals que no es curaven. Agafaves fulles d’heura i les embolicaves amb

un drap de coto i les posaves sobre el mal.

La fulla d’heura i la de llimoner (Citrus limon) servien per a curar floroncos.

Herba blanca (Alyssum maritimum subsp. maritimum)
Se’n fa aigua per curar les pedres als ronyons.

• PLANTES D’ÚS ALIMENTARI
Màstec  (Chondrilla juncea)
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Es collien al camp tendres i les anava a portar a vendre al mercat. La gent les

menjava amanides.

Cosconies (Reichardia picroides)

Es collien al camp tendres i les anava a portar a vendre al mercat. La gent les

menjava amanides.

Fonoll (Foeniculum vulgare)

Es collien al camp tendres i les anava a portar a vendre al mercat. La gent les

menjava amanides.

Verdolaga (Portulaca oleracea)

Per a les amanides.

ENTREVISTA 5

NOM: Francisco Travessa.

LLOC DE RESIDÈNCIA:  Canyamars – Ca l’Estapé.

DATA DE L’ENTREVISTA: 18/11/2007.

CONDICIONS DE L’ENTREVISTA: Al replà de casa seva.

DURADA DE L’ENTREVISTA: 1 hora.

• PLANTES D’ÚS MEDICINAL
Farigola (Thymus vulgaris)

En fèiem aigua per al mal de ventre; per desinfectar ferides i els ulls.

Romaní (Rosmarinus officinalis)

Es feia aigua; era per fer rebaixar la sang.

Herba de l’escopinada (planta que no s’ha determinat)

Era medicinal; se’n feia aigua.
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Saüquer (Sambucus nigra)

S’agafava la flor, se’n feia un infusió i era per al mal de ventre.

Til·la (Tilia platyphyllos)

Serveix per als nervis. S’usa la flor i se’n fa aigua.

Marialluïsa (Lippia triphylla)

Era per al mal de ventre. Se’n fa aigua.

Noguera (Juglans regia)

S’agafava la fulla i era per fer rebaixar la sang. Se’n feia una infusió.

Quatre nous al dia curen el colesterol.

S’utilitzaven les fulles; era per a la vista. Se’n feia aigua.

Roser bord (Rosa canina)

En fèiem aigua per rentar la vista.

Poniol (Satureja fructicosa subsp. fruticosa)

Pel mal de panxa.

Ruda (Ruta chalepensis)

La trituràvem i era per al mal de queixal.

Ginebró (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus)

La grana la trituràvem i la posàvem sobre el queixal que ens feia mal.

Per guarir el mal de panxa (aigua).

Safrà (Crocus sativus)

Es cultivava. L’aixafàvem, en fèiem un ungüent i el posàvem en un gra, si teníem

una infecció.

Heura (Hedera helix)

La bullíem. Rebaixava la sang.
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Lli (Linum usitatissimum subsp. angustifolia)

Agafàvem farina de lli i mostassa, en fèiem un cataplasma. Era per al mal de coll.

Gram silvestre (Cynadon dactylon)

Usàvem l’arrel, en feien aigua. Era per fer rebaixar la sang.

Malví (Althaea officinalis)

Es feia aigua de l´arrel per al mal de ventre.

Noguera (Juglans regia)

S’utilitzaven les fulles: era per a la vista.

• ÚS ANIMAL
Col (Brassica oleracea)

Es donaven als vedells per laxar-los.

Alzina (Quercus ilex)

Es donava per fer restrènyer  les vaques.

Remugera (Rubia peregrina subsp. peregrina)

Es donava a les vaques perquè arrenquessin el remuc.

• ÚS ALIMENTARI
Arboç  (Arbutus unedo)

De les cireres se’n feien melmelades.

Bardissa (Rubus ulmifolius)

De les mores se’n feia melmelada.

Màstec (Chondrilla juncea)

Per amanides.

Llorer (Laurus nobilis)
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Per als guisats; s’usava la fulla.

• ALTRES USOS
Canya (Arundo donax)

Per treure l’agró de les botes de vi.

Servera (Sorbus domestica)

La seva fusta s’utilitzava per a tallants dels carnissers.

ENTREVISTA 6

NOM: Joan Valls Ginesta.

ANY DE NAIXEMENT: 1933.

LLOC DE RESIDÈNCIA: Canyamars.

DATA DE L’ENTREVISTA: 17/11/2007

CONDICIONS DE L’ENTREVISTA: Al jardí de casa seva.

DURADA DE L’ENTREVISTA: 2 hores.

• PLANTES D’ÚS MEDICINAL
Bàlsam  (Sedum telephium)

Es pelava la planta i es posava a sobre de cremades i ferides.

Camamilla (Matricaria recutita)

Se’n feia aigua  i es posava sobre els ulls “enllagrimats”.

Revalera o Travarades (Centaurea aspera)

La bullien i en feien aigua; la feien servir per netejar els ronyons i per anar de ventre.

Poniol (Satureja fruticosa subsp. fruticosa)

Per al mal de panxa (aigües).
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Marialluïsa (Lippia triphylla)

Per al mal de panxa (aigua).

Farigola (Thymus vulgaris)

Se’n feia aigua per desinfectar ferides.

Nespler (Mespilus germanica)

Es prenien els fruits per anar més restret.

Regalèssia (Glycyrrhiza glabra)

Bullir panses, figues...Com a reforçant.

• BARREGES DE PLANTES
Espígol (Lavandula latifolia)

Farigola (Thymus vulgaris)

Romaní (Rosmarinus officinalis)

Es barrejaven les tres plantes amb una gota de tintura de iode. En feien “fums”, ho

posaven a les brases i ho respiràvem. Descarregava els pulmons, per al refredat.

• ÚS ALIMENTARI
Sajolida (Satureja montana)

Per conservar olives.

• ÚS ANIMAL
Ravenissa  (Diplotaxis erucoides)

Per menjar per als conills.

Llevamans (Calendula arvensis)

 Per menjar per als conills.

Trapadella (Onobrychis viciifolia)

Es cultivava per donar-la de menjar als animals.
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Alfals (Medicago sativa)

Es donava de menjar als animals, conills.

ENTREVISTA 7

NOM: Rosa Roig Calafell.

LLOC DE NAIXEMENT: Argentona – Can Barrau.

LLOC DE RESIDÈNCIA: Argentona.

DATA DE L’ENTREVISTA: 01/12/2007.

CONDICIONS DE L’ENTREVISTA: Al menjador de casa seva.

DURADA DE L’ENTREVISTA: 1 hora.

• PLANTES D’ÚS MEDICINAL
Marialluïsa (Lippia triphylla)

Per al mal de ventre. En feien aigües.

Barrejat amb esperit de vi i aigua bullida amb marialluïsa es feia un licor que

semblava el “Calisay”. Es deixava a sol i serena i es filtrava amb un paper i un

colador.

Farigola (Thymus vulgaris)

Fèiem una infusió i era per desinfectar les llegues. Es bevia d’infusió. També per

netejar ferides.

Menta (Mentha sp.)

Per a l’ estómac i el ventre (en infusió) i també per condimentar les faves.

Ruda (Ruta chalepensis)

Per curar la vista. La posàvem en aigua unes hores, i en fred es rentaven els ulls.

Era per al mal d’ulls.

Camamilla (Matricaria recutita)
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En fèiem infusions. La fèiem servir pel mareig, el mal d’estómac (beguda) i per

netejar-se els ulls.

Comí (Carum carvi)

Se’n feia una infusió de la grana. Era per als nens quan els feia mal la panxa.

Fonoll (Foeniculum vulgare)

Era per als gasos. Es feia una infusió amb la grana.

Julivert (Petroselinum crispum)

Agafàvem l’arrel i en fèiem una decocció. Era per orinar.

Salvia (Salvia officinalis)

Se’n feia aigua per al mal d’estómac.

Figues de moro (Opuntia maxima)

Es partien els fruits, s’hi posava sucre i es deixaven al sol. El suc que desprenien,

que era com una mel, ens el bevíem, com un xarop per estovar la tos.

Pi pinyoner (Pinus pinea)

S’agafaven pinyes molt tendres del bosc i s’afegia sucre i es deixava al sol, deixava

anar un xarop i es prenia per  estovar la tos

Lli (Linum usitatissimum subsp. angustifolia)

Amb la farina de lli  fèiem cataplasmes. Es posava al coll el cataplasma ben calent.

Per al mal de coll.

Cascall (Papaver somniferum)

Mastegaven la grana del cascall; era per al mal de queixal.

All (Allium sativum)

Fregíem un gra d’all i el posàvem calent dins l’orella.

Per al dolor, s’empassava un gra d’all cru.
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Llimoner (Citrus limon)

Agafàvem una fulla de llimoner, la posàvem entre dos gases (o roba de cotó), la part

brillant de la fulla era la que posàvem sobre les ferides.

“Curbalf” (sense determinar)

Posàvem la fulla directa a les llagues o ferides. L’endemà la fulla quedava seca.

Ortiga (Urtica dioica)

Se’n feia aigua per rebaixar la sang. La planta s’ha de collir sense respirar perquè no

et piqui.

Herba blanca (Alyssum maritimum subsp. maritimum)

Es fa aigua, per a les pedres als ronyons.

Ceba (Allium cepa)

Per a la tos. Es parteix la ceba i es deixa a l’habitació.

Safrà (Crocus sativus)

Es barrejava amb pa i amb llet calenta. Es posava a sobre els grans de pus o els

voltadits perquè es petessin.

Vi (Vitis vinifera)

Es prenia vi amb gotes de iode. El primer dia te’n prenies una gota. El segon dos, el

tercer tres i així successivament fins arribar a nou gotes. Es feia servir com a

reforçant.

Es prenia vi amb un rovell d’ou. Servia per a reforçar.

Llorer  (Laurus nobilis)

Es fa aigua amb les fulles; serveix per rentar les parts íntimes femenines.

També s’usa com a condiment.

• BARREGES DE PLANTES
Romaní  (Rosamarinus officinalis)

Espígol  (Lavandula latifolia)
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Es barrejaven amb esperit de vi aquests ingredients i es posaven a sol i serena.

Eren per fer-te fregues quan t’havies torçat el peu. També la seva infusió servia per

rebaixar la sang.

• PLANTES D’ÚS ALIMENTARI
Sajolida (Satureja montana)

Per als guisats.

Màstec (Chondrilla juncea)

Per a les amanides.

Cosconies (Reichardia picroides)

Per a les amanides.

Fonoll (Foeniculum vulgare)

Per salar les olives.

Orenga (Origanum vulgare)

Per als guisats i per salar olives.

Anís (Pimpinella anisum)

Es posaven les llavors d’anís amb aiguardent i moltes flors seques collides del bosc.

Es deixaven nou dies a sol i serena. Es feia un licor que es deia “Flores cordiales”.

• ALTRES REMEIS
Alfàbrega (Ocimum basilicum)

Per espantar els mosquits, es deixava un test al costat de la finestra.

• ÚS ANIMAL
 Per curar el mal d’orelles als conills; es posava sofre i oli.
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ENTREVISTA 8

NOM: Andreu Collet.

LLOC DE NAIXEMENT: Llinars.

LLOC DE RESIDÈNCIA: Canyamars.

DATA DE L’ENTREVISTA: 8/12/2007.

CONDICIONS DE L’ENTREVISTA: A casa seva.

DURADA DE L’ENTREVISTA: 1 hora.

• PLANTES D’ÚS MEDICINAL
Farigola (Thymus vulgaris)

En fèiem aigua, per desinfectar ferides.

Romaní (Rosmarinus officinalis)

Se’n feia aigua; era per fer rebaixar la sang.

Marialluïsa (Lippia triphylla)

Era per al mal de ventre (infusió).

All (Allium sativum)

Agafàvem un gra d’all i ens el preníem cru en dejú. Era per al dolor.

Ruda (Ruta chalepensis)

La trituràvem i era per al mal de queixal.

Pi (Pinus pinea)

Rovina (resina) del pi per curar clivelles.

• CREENCES MÀGICO–RELIGIOSES
Malrubí (Marrubium vulgare)
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Era per al fetge. Si cada dia abans de sortir el sol orinaves sobre la planta, quan

aquesta la mataves, ja estaves curat.

ENTREVISTA 9
NOM: Josep M. Parera Guardiola.

ANY DE NAIXAMENT: 1952.

LLOC DE NAIXEMENT: Argentona.

LLOC DE RESIDÈNCIA: Argentona.

NOM: Carme Rodrigo Ribas.

ANY DE NAIXAMENT: 1958.

LLOC DE NAIXEMENT: Argentona.

LLOC DE RESIDÈNCIA: Argentona.

DATA DE L’ENTREVISTA: 29/12/2007

CONDICIONS DE L’ENTREVISTA: Vam parlar al menjador de casa seva.

DURADA DE L’ENTREVISTA: 1 hora.

• PLANTES D’ÚS MEDICINAL
Camamilla (Matricaria recutita)

Se’n fa una infusió per al mal de panxa.

Marialluïsa (Lippia triphylla)

Se’n fa una infusió per al mal de panxa.

Fonoll (Foeniculum vulgare)

Si poses una branqueta dins els llegums, fa que no tinguis tant de “flato”.

Farigola (Thymus vulgaris)

Se’n fa una infusió. Es posa sobre els ulls, per netejar-los o per quan tens

conjuntivitis.
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Àrnica  (Arnica montana subsp. montana)

L’agafaven als Pirineus. Es feia oli per a les torçades de peu i els cops.

Romaní  (Rosmarinus officinalis)

Barrejat amb alcohol. Es fan fregues on tens dolor.

Clau  (Syzygium aromaticum)

És per al mal de queixal. Ho mastegues i t’ho apliques al queixal endolorit.

Eucaliptus (Eucaliptus globulus)

Se’n fan “bafus”. És a dir, es bullen unes fulles d’eucaliptus i es respira; t’has de

tapar la cara amb una tovallola. Serveix per respirar millor.

Llimoner (Citrus limon)

Es fan gàrgares del suc de la llimona barrejat amb mel i aigua calenta.

Til·la (Tilia platyphyllos)

Es pren una infusió per dormir millor.

Figa  (Ficus carica)

La llet que desprén la figa s’aplica sobre les berrugues.

Ruda (Ruta chalepensis)

Se’n fa una infusió per al dolor de la regla. És avortiu.

All (Allium sativum)

Cada matí es pren un all en dejú. És depuratiu.

• BARREGES DE PLANTES
Cua de cavall (Equisetum ramosissimum subsp. ramosissimum)

Panotxa (Zea mays)

Amb la cua de cavall juntament amb la pelussa de la panotxa se’n fa una infusió. És

diürètic.
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• ÚS ALIMENTARI
Carxofa (Cynara carduncullus)

El líquid que desprén la seva flor serveix per tallar la llet, és a dir, per fer mató i

formatges.

Ortiga (Urtica dioica)

Es fan amanides.

• ALTRES USOS
Rovell d’ou + sucre. Si t’ho prens, fa de reforçant.

ENTREVISTA 10

NOM: Montserrat Dorda Julià.

ANY DE NAIXAMENT: 1926.

LLOC DE NAIXEMENT: Mataró.

LLOC DE RESIDÈNCIA: Veïnat de Mata (Mataró).

DATA DE L’ENTREVISTA: 30/12/2007.

CONDICIONS DE L’ENTREVISTA: Al jardí de casa seva.

DURADA DE L’ENTREVISTA: ½ hora.

• PLANTES D’ÚS MEDICINAL
Marialluïsa (Lippia triphylla)

Se’n fa una infusió per al mal de panxa.

Ruda (Ruta chalepensis)

Es tirava dins la xocolata desfeta; feia de reforçant.

Saüquer (Sambucus nigra)

Se’n fa una cataplasma per a la tos i el mal de coll. Es posava sobre la zona

afectada.
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Malva (Malva sylvestris)

Es posava la branca dins l’anus dels nadons per fer-los evacuar.

Eucaliptus (Eucaliptus globulus)

Se’n feien “bafus” per respirar millor.

Malva rosa (Pelargonium capitatum)

Se’n feia aigua. T’ho prenies quan estaves constipat.

Farigola (Thymus vulgaris)

Se’n fa aigua i es glopeja per desinfectar la boca.

Llimoner (Citrus limon)

Es fan gàrgares del suc de la llimona barrejat amb sucre. Es prenia quan tenies

angines.

 All (Allium sativum)

Cada matí prendre’s una cabeça d’all en dejú. Fa de reforçant.
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