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Flora Catalana
Si vols rebre MILFULLES

fes-te soci de Flora Catalana
http://www.floracatalana.cat/drupal843/associacio/associarse
Sen se costos n i com prom isos;
podràs participar a l es n ostres activitats
i disposar de tota l a in form ació.

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora
La teva opinió és important
per nosaltres,
ens ajudarà a millorar.

Col·labora amb Milfulles

Pots escriure'ns a l'adreça
redaccio.floracatalana@gmail.com

voluntari. Un bon equip de persones es troba darrera

Milfulles és una publicació que es planifica, organitza,
redacta, corregeix i maqueta amb treball estrictament
d’aquestes pàgines. Et convidem a formar-ne part, per
gaudir i aprendre d’aquesta experiència amb nosaltres. Si

Agraïrem saber què opines sobre Milfulles i les
propostes de millora que ens puguis fer.

vols participar en la nostra revista, trobaràs tota la
informació en aquest enllaços.

Per participar en el Grup de Treball d'Editors:
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http://www.floracatalana.cat/drupal843/associacio/or
ganitzacio/vcletnobotanica/redaccio

Si vols col·laborar amb qualsevol altre
grup de Treball de Flora Catalana, tens
tota la informació, i la possibilitat
d'inscriure't, a l'adreça:
http://www.floracatalana.cat/drupal843/associaci
o/grupsdetreball

Per participar en el Grup de Treball de
Maquetació:
http://www.floracatalana.cat/drupal843/associaci
o/organitzacio/vclinformatica/maquetacio
Per participar com a redactor o com a corrector
lingüístic, escriu-nos un correu a l'adreça:
redaccio.floracatalana@gmail.com
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Editorial

Què és l’etnobotànica?
Etnobotànica. Un camp de recerca a la cruïlla entre les ciències humanes i les ciències naturals. Una trobada
entre l’antropologia, l’etnologia, la història, la filosofia, i la botànica, la biologia, l’ecologia, el paisatgisme, la
medicina i moltes altres disciplines.
Definida el 1895 pel botànic americà J.W. Harshberger, els inicis d’aquesta paraula es troben profundament
marcats per una percepció colonial de les ‘tribus primitives’ estudiades pels etnòlegs. Avui en dia, la definició
més àmplia que es pot donar de l’etnobotànica és l’estudi de les relacions entre una comunitat, una societat
humana concreta, i el seu entorn vegetal. Això permet evocar antigues pràctiques vinculades al territori, moltes
en vies de desaparició, d’èpoques en què el món vegetal es trobava a cada racó de la casa. Fins i tot, a vegades,
recorda la primera concepció de l’etnobotànica, la del segle XIX, estudiant les pràctiques tradicionals dels
pagesos i de les pageses com si pertanyessin a un món exòtic i oblidat.
Al llarg dels decennis, el camp de recerca s’ha anat transformant i diversificant. L’etnobotànica, en el seu
sentit actual, fa servir les eines de l’etnologia i la botànica per estudiar les modalitats -i les ruptures- de
transmissió de coneixement al voltant de les plantes. A través de l’etnobotànica es pot estudiar una gran
diversitat d’aspectes pràctics de la vida quotidiana: plantes medicinals, plantes alimentàries, plantes per a
l’artesania o plantes ornamentals, entre d’altres. Alhora, es pot analitzar la presència dels vegetals en l’imaginari
col·lectiu d’una comunitat mirant la mitologia, la religió, els contes, els jocs, els cants populars i l’art en general.
També dona pistes sobre l’evolució del lligam entre aquesta comunitat i el paisatge que l’envolta: maneres de
classificar el món vegetal, antics cultius i treball de la terra, manteniment i ús dels marges i els boscos, explotació
i extinció de certes espècies botàniques, etc.
Finalment, l’etnobotànica no mira únicament cap al passat, sinó que també ens permet entendre moltes
coses sobre el funcionament de la societat contemporània, i fins i tot ens pot ajudar a imaginar possibilitats de
futur. Podem estudiar les races o varietats agrícoles estandarditzades, la gestió de la vegetació dins el paisatge
urbà, el biomimetisme i la seva influència sobre la creació de noves tècniques, moltes vinculades a l'arquitectura,
l’associació entre el plàstic i el vegetal, present tant en les verdures envasades dels supermercats com en les flors
de plàstic dels cementiris.
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Dos àmbits suplementaris completen aquest esbós de camp d’estudi. D’una banda, la relació passada i
present de les societats amb les plantes no es pot entendre sense tenir en compte la seva dimensió màgica:
plantes de bruixes, plantes psicotròpiques, plantes de rituals, plantes venerades i plantes prohibides. D’altra
banda, des d’un angle d’estudi més filosòfic, l’etnobotànica ens pot ajudar a qüestionar les construccions de
conceptes com ‘natura’, ‘cultura’, ‘net’, ‘brut’, ‘salvatge’, etc.
I per què, doncs, es crea una revista de caire fortament etnobotànic? L’etnobotànica l’estudia i l’exerceix
gent apassionada, moguda pel respecte i la fascinació cap a totes les tècniques i les històries que amaguen
tantes espècies vegetals diferents. Aquesta passió en alguns casos està marcada de nostàlgia, en una època en
què la majoria de la població viu desconnectada del món rural, un món rural caracteritzat pel despoblament i la
modificació radical del seu paisatge, causats per l’agricultura i la ramaderia intensives. Perquè l’etnobotànica és,
abans que res, la història d’una transmissió de sabers, d’una generació a una altra, d’un territori a un altre, d’un
camp de recerca a un altre. I la revista Milfulles vol ser una de les eines d’aquesta transmissió.

Grup de Treball d'Editors
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Els pteridòfits: les falgueres, cues de cavall i afins
Les plantes que es reprodueixen per espores.
Lluís Vilar i Sais

Protecció del sòl amb plantes entapissants
multifuncionals
Gisela Mir Viader i Mark Biffen

.

Dra. Maria Teresa Garnatje Roca
Francesc Caralt Rafecas

George Bentham i el seu viatge a Barcelona el 1 825
Anna Maria Rauret i Dalmau

Safrà (Crocus sativus)
Mercè Serra Valls

TEIXEIX LLIGAMS AMB LES PLANTES. La ginesta
Idees de la cistellaria italiana.
Anna Sínia

Recol·lecció, assecat i manipulació de plantes remeieres
a la franja litoral catalana
Pilar López Serra

Paper de cànem

L'art de fer paper amb les matèries que es tenen més a l'abast
Joan Arqué Alcové

Confitures, melmelades i gelees
... per fer la vida més dolça
Georgina Regàs
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I MATGES I IL· LUSTRACIONS
Aresta cooperativa
Alcaide, Alícia
Barnola Echenique, Pere
Branyas, Pilar
Equip Escola del Bosc de Rubió
Font Garcia, Joan
Garnatje Roca, M. Teresa
Lafranchis, Trsitan
Millàs, Teresa
Regincós Oliva, Mariona
Sanz, Ricard.
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Educar des de la terra

L'Aresta, una cooperativa agroecològica
Alba Vinyes Lazo i Pati Homs Ramírez de la Piscina

L'Escola del Bosc

Un centre on aprendre és tota una experiència
Equip de l'Escola del Bosc

Primer concurs fotogràfic de Flora Catalana
Participa-hi, t'agradarà!

El Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC)
Xavier Font Castell i Francesc Caralt Rafecas

El calendari del bon consumidor
Lluís Marmi i Fuentes

Herbes remeieres de Queralbs i Núria
Lluís Marmi i Fuentes

Si vols escriure un o
diversos articles a la
nostra revista, envia'ns
un correu electrònic a
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fcredaccio.floracatalana@gmail.com

i contactarem amb tu.

Si t'agraden les xarxes socials i
comunicar, col·labora voluntàriament
amb el Grup de Treball de Comunicació
de Flora Catalana.
Si t'interessa, posa't en contacte amb
nosaltres i t'ho explicarem millor

IMATGE DE PORTADA

comunicacio@floracatalana.cat

Equip Escola del Bosc de Rubió
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Si t'agrada la informàtica i tens nocions
de programació, col·labora
voluntàriament en el Grup de Treball de
Desenvolupament de Flora Catalana.
Si t'interessa, posa't en contacte amb
nosalters i t'ho explicarem millor,
informatica.floracatalana@gmail.com

S OBRE ELS NOMS CIENTÍFICS
Els noms científics emprats en aquesta publicació són els que s’utilitzen a l’obra Flora
Manual del Països Catalans (Bolós, Vigo, Masalles & Ninot: 3a. Ed. 2005). Per a
aquells noms científics de l’obra esmentada que no coincideixin amb els publicats a
The Plant List (http://www.theplantlist.org/), s’inclouen tots dos noms a la redacció
dels articles.

S OBRE LA RESPONSABILITAT DELS AUTORS
Les idees i arguments que els autors fan palesos en els seus articles són responsabilitat seva i, conseqüentment, no reflecteixen necessàriament l’opinió de l’associació
Flora Catalana ni del seu Grup de Treball d’Editors.
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S OBRE LA PERILLOSITAT DE LES PLANTES
És important recordar que les plantes no són innòcues. Tot i ser productes naturals,
poden tenir efectes adversos no desitjats que, fins i tot, poden arribar a ser mortals.
S’ha de tenir en compte que algunes plantes medicinals poden augmentar o disminuir l’eficàcia d’altres medicaments de síntesi. Cal que anem amb compte i, en cas de
dubte, consultem sempre el metge.

S OBRE LA RECOL· LECCIÓ DE PLANTES
MILFULLES
ISSN: 2696-1 1 05
Número 4
Juliol de 201 9
Editat per Flora Catalana
Llicència: CC BY-NC-ND

La recol·lecció descontrolada o forassenyada de plantes, en estat natural, és una
pràctica que en malmet el cicle de vida i alhora interfereix notablement en l’equilibri
de l’ecosistema del qual formen part. La recol·lecció moderada també pot tenir el
mateix efecte quan és practicada per molta gent. És per això que recomanem el cultiu
d’aquelles espècies que siguin necessàries per a l’ús i consum personal. D’aquesta
manera, entre tots, contribuirem a la qualitat, perdurabilitat i sostenibilitat del nostre
entorn.
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Estructura de
Flora Catalana
TEXT: Anna M. Oliva Casas

E

Es va elaborar un pla estratègic
l principal compromís que van acceptar els membres de l’actual
per garantir el principal
junta de Flora Catalana en ser escollits, el setembre de 2017, va
objectiu de la nostra associació:
ser el de consolidar i fer créixer la nostra associació. Per tirar
la difusió del coneixement endavant aquesta important tasca, el primer que va caldre fou reflebotànic i etnobotànic xionar sobre quina mena d’associació volíem construir i de com ho
de la flora de Catalunya. hauríem de fer per aconseguir-ho. Davant del repte, i després d’uns
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mesos de treball, una diagnosi acurada de la situació d’aquells moments ens va permetre copsar una sèrie de mancances i problemes a
resoldre per aconseguir l’objectiu que ens havíem proposat. Per garantir que el principal objectiu de la nostra associació –la difusió del
coneixement botànic i etnobotànic de la flora de Catalunya– es dugui
a terme de manera eficaç per arribar a tot el territori català, es va
elaborar un pla estratègic que es vertebra en quatre grans fites:

Web de l’associació.
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El nou catàleg de flora ja inclou totes les imatges de la web antiga.

•
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Augmentar el nombre de socis, usuaris i
col·laboradors.
• Difondre i promocionar l’associació, i establir
cooperació amb altres organismes.
• Aconseguir fonts de finançament regular.
• Organitzar Flora Catalana per tal que sigui possible portar a terme projectes que impliquin la
col·laboració de la Junta, els grups locals i els
grups de treball de manera eficaç.
Al llarg d’aquests dos anys, s’ha treballat intensament per assolir aquestes fites i s’ha progressat
molt en totes quatre. Aquest fet es pot constatar,
per exemple, amb l’increment del nombre de socis,
que ha passat dels prop dels tres-cents del 2017 al
més d’un miler actual.
Des de la Junta considerem de vital importància
la quarta fita, és a dir, la que forneixi l’associació
d’una estructura funcional que permeti desenvolupar la nostra activitat de manera eficient. Cal tenir
present que Flora Catalana és una associació sense
ànim de lucre que desenvolupa la seva tasca gràcies
a la col·laboració i implicació d’alguns dels seus socis. Aquests socis, amants de les plantes i tots voluntaris, hi participen dedicant part del seu temps
lliure, quan poden i volen, amb la finalitat de generar coneixement per compartir amb la resta de la
societat. Aquesta actuació és molt lloable i mereix
un gran reconeixement, que, des de la Junta, aprofitem per trametre des d’aquest escrit. El fet de no
disposar de recursos humans estables, però, implica
un grau d’impredictibilitat que dificulta consolidar
una estructura organitzativa. En aquest sentit, la voluntat de la Junta és la de motivar els voluntaris per
tal que entenguin els objectius de Flora Catalana i

aconseguir que s’incorporin en el lloc que més els
agradi per dinamitzar-la adequadament.
L’estructura que s’ha anat definint, i que engrana actualment el nostre funcionament, té dues
parts clarament diferenciades. Per una banda, la
part que qualsevol associació ha de tenir per imperatiu legal i que correspon als òrgans de decisió
propis: assemblea general i Junta directiva. I per altra banda, la part que s’ha anat construint a mida
per Flora Catalana durant aquests dos anys i que es
compon de grups de treball i grups locals.
L’assemblea, integrada per tots els socis i que
s’ha de convocar com a mínim un cop l’any, és la
que adopta els acords que són de la seva competència. Pel que fa a la Junta directiva, és l’òrgan
que dirigeix l’associació; la normativa actual sobre
aquest tipus d’entitats exigeix que es constitueixi
amb un mínim de tres persones ocupant els càrrecs
de president, secretari i tresorer. La Junta actual la
presideix Francesc Caralt i Rafecas, Joan Coll i Bosch
n’és el secretari i Isabel Garcia Zafra, la tresorera. La
complementen les vocalies de Botànica, a càrrec de
Daniel Pérez i Bosque; la d’Etnobotànica, gestionada per Anna Maria Oliva i Casas; la d’Història, per
Pasqual Bernat i López, i la d’Informàtica, per Francesc Caralt i Rafecas. L’àmbit, objectius i projectes
que es porten a terme en cadascuna de les vocalies
els podreu trobar especificades al primer número de
Milfulles (pàg. 4-8). Les funcions de la Junta directiva estan detalladament descrites als estatuts de la
nostra associació, però en essència serien les de representar-la i portar-ne la gestió diària.
A partir d’aquesta estructura imprescindible,
s’han anat organitzant diversos ens per respondre a
les necessitats que han anat sorgint. Per ordre de
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Al nou web es poden consultar les activitats en un sol calendari.

creació, en primer terme, tenim els grups locals.
L’origen el trobem en les persones que van tirar endavant l’associació al principi, majoritàriament de
les comarques gironines, que es van anar coneixent
perquè participaven en les mateixes sortides i van
decidir trobar-se per programar més activitats. Així
fou com, de forma gairebé espontània, es van crear
uns grups units per una afició comuna i afavorits
per la proximitat geogràfica. Els membres d’aquests
grups, en constituir-se l’associació com a tal, van
decidir ser socis de Flora Catalana i hi participen activament.
El grups locals disposen de completa autonomia
per organitzar les activitats que desitgin, que han de
ser gratuïtes i estar incloses dins del marc d’actuació
definit per l’associació. L’àmbit d’actuació de cada
grup local vindrà definit per la delimitació geogràfica que es decideixi en el moment de la seva constitució, sempre tenint en compte i respectant els
altres grups constituïts prèviament. Per a la seva
gestió, es considera necessària la participació de
dues persones, o més, que exerceixin com a coordinadors (coordinador principal i suplent/s), que són
el pont d’enllaç amb la Junta i la resta de membres.
Pel seu important paper a l’hora de donar a conèixer l’associació al llarg del territori, és imprescindible que emprin la imatge de Flora Catalana per a la
difusió de les seves activitats i que les comuniquin

amb antelació per poder difondre-les a tots els socis, i no només als adscrits al grup local corresponent. D’aquesta manera es va creant una xarxa de
grups locals per la qual viatgen els nostres socis en
participar en diferents activitats organitzades pel
territori català. Ens agrada dir que es va creant un
“turisme de Flora Catalana”.
En anar sorgint objectius a més llarg termini, que
sobrepassaven el marc dels grups locals perquè corresponien a projectes transversals, es va creure necessària la creació del que s’han anomenat grups
de treball. Aquests grups es creen, per decisió de la
Junta i a proposta d’alguna de les vocalies, quan es
consideren necessaris per a l’execució d’un projecte
concret i, una vegada finalitzat, desapareixen si el
projecte no necessita manteniment. Estan constituïts per un coordinador, que assumeix les tasques
d’organització, un vocal de la Junta directiva i per
les persones que estiguin interessades a col·laborarhi. Actualment trobem diversos grups de treball
com són el de Vasculars, Briòfits, Claus dicotòmiques, Fotografia, Continguts, Desenvolupament informàtic, Botànics catalans, Itineraris i els d’Edició i
Maquetació encarregats de tirar endavant aquesta
revista.
Un cas especial de grup de treball és el de Comunicació i Territori, que es considera estratègic;
forma part de l’estructura bàsica de l’associació i és,
per aquest motiu, permanent. Es considera primor-

Portades dels tres primers números de la nostra revista.
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Sortida al Puig d’Olena, organitzada pel GL del Moianès, el novembre passat.

dial i imprescindible i està adscrit a la presidència de
l’associació. Les seves funcions són: garantir la comunicació entre Junta directiva, grups locals, socis i
seguidors de les xarxes socials, difondre activitats i
notícies i afavorir i promocionar la formació de nous
grups locals.
La feina dels grups de treball està aconseguint
que la nostra associació doni els seus fruits, i n’estem veritablement contents. La tasca conjunta de
tots els grups de treball i grups locals ha aconseguit
que, a hores d’ara, haguem superat, com s’ha comentat, el miler de socis. El Grup de Treball de Comunicació i Territori ha treballat intensament per
aconseguir una xarxa cada cop més consolidada de
grups locals (actualment 17), tot i que encara ens
queda molt per fer. El Grup de Treball de Desenvolupament ha afrontat la reprogramació del catàleg
de flora i el desenvolupament d’un web per a l’associació, a més d’un web per a cada grup local.
Milfulles, la nostra revista, ha estat un altre projecte
aconseguit, del qual estem ben orgullosos i que ha

sorgit de la coordinació de la tasca de dos grups de
treball: el d’Edició i el de Maquetació. I així, podríem
parlar d’altres grups de treball, no menys importants, que han anat aportant el seu gra de sorra
ampliant els coneixements i la informació que
oferim als nostres socis, a través dels nostres canals
de comunicació (web, revista i xarxes socials).
Aquesta és, a grans trets, l’estructura que fa que
Flora Catalana sigui el que és i continuï la seva tasca
de divulgació del coneixement botànic i etnobotànic. Us convidem a participar-hi, ja sigui com a soci
o com a col·laborador en qualsevol dels grups que
s’han esmentat.

Anna M. Oliva i Casas és llicenciada en Biologia i doctora
en Neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva principal afició ha estat, des de sempre, tot el
relacionat amb la natura sobretot en els camps de la botànica i l’etnobotànica. Més...

ESPAI RESERVAT PER PUBLICITAT

A partir del número 5 de Milfulles, la revista contindrà espais com aquest destinats a publicitat
Si et vols anunciar: http://www.floracatalana.cat/drupal843/milfulles/publicitat
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Fulles, un món
extraordinari
TEXT: Josep M. Farreró i Carolà
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Enguany el Grup Local
del Baix Ter es va proposar
aprofundir en el coneixement
de la gran diversitat de
fulles existent preparant-ne
una exposició.

“Jo no comprenc que es pugui passar pel costat
d’un arbre sense sentir-se feliç mirant-lo”
Príncep Myshkin a “L’Idiota” de F. Dostoievski.

Q

ui no s’ha encongit sota la soca i la capçada d’un arbre? Qui
no s’ha emocionat sentint la música de les fulles d’un trèmol
davant la remor de la brisa? Qui no ha quedat bocabadat
amb el canvi de color d’un olivar, quan el vent mostra i amaga la cara
blanquinosa dels revers de les fulles com si fossin escates brillants de
peixos? Qui no ha observat, encuriosit, la paleta de colors que vesteixen els arbres i les catifes que es formen al terra de boscos, ciutats i
jardins en època tardorenca? I del bellugueig dansaire a la primera
bufada de vent?

Un moment de la inauguració de l'exposició, el 8 de novembre de 201 9.
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Somniant en aquests miratges, el Grup Local del
Baix Ter de Flora Catalana va iniciar el projecte “Fulles, un món extraordinari”. Una vegada consensuat el tema ens calia bastir la base teòrica sobre la
matèria. Com sempre, vam trobar diferents classificacions i vam optar per elaborar-ne una de pròpia
després de tenir l’assessorament botànic adient.
Es van confeccionar 10 cartells per a l’exposició.
Els sis primers dedicats a la fulla simple, classificada
en funció de la forma del limbe, de l’àpex, del tipus
de nervadura, del marge, del relleu del marge, i de
la base. Els altres quatre assignats als tipus de fulles
compostes, la disposició de les fulles sobre la tija, la
inserció de les fulles a la tija i les adaptacions de les
fulles juntament amb les adaptacions de la tija que
simulen fulles.
Amb la finalitat de proporcionar exemples de fulles reals per a ajudar a entendre els conceptes exposats als cartells, tots ells s’acompanyaren d’una
munió de làmines que contenen fulles degudament
plastificades per garantir-ne la conservació. Cada làmina, s’etiquetà amb un número que la relaciona
amb el concepte del cartell que exemplifiquen, amb
els noms popular i científic de l’espècie i amb una
breu definició, a part d’un petit dibuix-esbós orientatiu. Val a dir que la tasca de trobar fulles adequades per a il·lustrar cada un dels conceptes exposats,
no fou senzilla i va requerir que els membres del
Grup Local del Baix Ter hi dediquessin moltes hores.

Cartell explicatiu dels diferents tipus de fulles compostes.

Es complementà l’exposició amb tres cartells
més, aquests de caire més gràfic: un amb les característiques de la fulla simple, l’altre sobre la fulla
composta i un tercer que mostra les funcions de la
fulla: la fotosíntesi, la respiració, la transpiració, els
rebuigs i els exsudats.
Aquest projecte va ser exposat al Castell-Palau
de la Bisbal d’Empordà del 31 d’octubre al 24 de
novembre de 2019.
Les fulles són òrgans vegetals en les quals hi té
lloc la conversió de matèria inorgànica (aigua i diòxid de carboni) en matèria orgànica (sucres) mitjançant l’energia de la llum. Aquest procés,
anomenat fotosíntesi, es produeix gràcies a la clorofil·la, un pigment normalment de color verd que
té la peculiaritat de captar l’energia física de les radiacions solars i convertir-la en energia química
capaç d’impulsar reaccions metabòliques. Des d’un
punt de vista ecològic, la fotosíntesi és de vital importància per al nostre planeta, ja que, a més de
sintetitzar matèria orgànica que, per herbivoria1,
passarà a nivells tròfics superiors2, desprèn oxigen,
que és alliberat a l’atmosfera. Precisament aquest

1Herbivoria:

L'exposició, vista des dalt, al Castell-Palau de La Bisbal d'Empordà.

relació interespecífica en la que un animal s’alimenta
d’una planta.
2Cadena tròfica: és el procés de transferència d’energia alimentària a
través d’una sèrie d’organismes, en el que cadascun s’alimenta del
precedent i és, alhora, aliment del següent.
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fet és el que converteix la fotosíntesi en la reacció inversa de la respiració, que fa possible establir un
equilibri de gasos a la nostra atmosfera que permet la vida tal i
com la coneixem. Quan respirem
consumim oxigen i alliberem diòxid
de carboni, mentre que les plantes,
en fotosintetitzar, consumeixen el
diòxid de carboni i restableixen
l’oxigen. En definitiva, necessitem
les plantes per a respirar.
Aquesta relació que guardem
amb les plantes, nosaltres i tots els
organismes que respiren, posa de
manifest la importància de les
plantes per a la vida a la terra. Milions d’anys d’evolució han confeccionat un entorn en el que els vegetals hi juguen un paper primordial, tant subministrant
oxigen com a productors primaris en les cadenes alimentàries. Als que ens agrada la natura, no podem
evitar pensar que aquesta relació evolutiva, que fa
que animals i plantes ens complementem des d’un
punt de vista ecològic, sigui una de les raons per les
quals ens sentim a gust a l’entorn natural. Precisament va ser reflexionant sobre aquest paper de les
plantes i la importància que les fulles hi tenen, que
se’ns va despertar l’interès per preparar aquesta ex-

posició. Però, paral·lelament
també intentàrem entendre més
sobre com ens sentim quan estem immersos en la vegetació.
Va ser així com, buscant informació, vàrem topar amb el concepte de “banys de bosc” o
“medicina forestal”, que es refereix a la conveniència terapèutica
de passejar pel bosc. I segurs que
les fulles hi tenien molt a veure,
vàrem començar a indagar.
Aprofundint una mica en
aquest tema, ens vàrem adonar
que moltes entitats han posat en
marxa projectes de Xarxes de
Boscos Terapèutics. Luis Mario Arce (periodista especialitzat en naturalesa) en l’article “Desendollats
de la Terra” afirma que el poder terapèutic dels
boscos resideix, en gran manera, en la qualitat de
l’aire que s’hi respira carregat de components
aromàtics, alguns d’efectes medicinals. L’autor explica que els passejos pels boscos són beneficiosos
per a l’equilibri físic, mental i emocional, argumentant que tant els arbres com les plantes del sotabosc, segreguen olis essencials que, en ser inhalats,
activen partícules del sistema immunitari. Aquest fet
ajuda a lluitar contra determinades malalties, provo-

Cadascun del cartells anava acompanyat de mostres plastificades de cada tipologia de fulla.
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L'exposició es va poder visitar del 31 d’octubre al 24 de novembre de 201 9.

cant diversos beneficis com, per exemple, la baixada
de la tensió arterial, la disminució de les emocions
negatives com la tristor, l’ansietat, la fatiga i l’augment de les sensacions positives com el benestar,
l’humor i la tranquil·litat.
“Volver a la naturaleza” de Richard Louv (periodista i escriptor nord-americà) tracta del fet que,
quanta més tecnologia entri a les nostres vides, més
naturalesa necessitarem per a aconseguir l’equilibri
natural entre ment, cos i natura. Els banys de bosc,
amb els beneficis que ens aporten, contribueixen a
aquest equilibri natural.
No tindria massa sentit si només ens limitéssim a
fer una classificació de les fulles sense anar més
enllà. Avui, més que mai hem de parlar del canvi
climàtic, millor dit, d’emergència climàtica si volem
que els nostres fills tinguin fulles per a estudiar i
boscos per on passejar.
No n’hi ha prou de plantar arbres, cal reduir la
crema de combustibles fòssils. La crema d’aquests
combustibles (carbó, petroli, gas natural...) així com
la desforestació, contribueixen a l’augment del diòxid de carboni a l’atmosfera. Aquest gas és el principal causant de l’efecte hivernacle, el qual provoca
l’escalfament global de la Terra. Aquest augment de
temperatura comporta, entre altres efectes negatius, la desaparició de glaceres així com la reducció
de les masses de gel polars. I per si fos poc, estudis
científics conclouen que contribueix a l’alentiment
dels corrents oceànics (circulació termohalina) que
tenen gran influència sobre el clima del nostre planeta. Aquest fet ja està tenint conseqüències en

l’alteració dels esculls, dels boscos boreals i de les
selves tropicals, per a citar alguns exemples representatius.
Cal destacar, també, l’efecte directe sobre la salut. Els experts diuen que la crema de combustibles
fòssils provoca problemes de salut (respiratoris,
al·lèrgics, etc.).
Si el 25% del diòxid de carboni de l’atmosfera és
retingut per la massa vegetal del planeta, hem de
convenir que les fulles juguen un paper primordial
en la reducció d’aquest gas a l’atmosfera.
Convidem tots els lectors a visitar l’exposició el
proper mes de setembre de 2020 a la capella de
Sant Antoni de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
per a conscienciar-se de la importància que tenen
les fulles en l’ecosistema Terra i per la bellesa que
traspuen en les seves formes i en els seus colors,
tant quan vesteixen l’arbre com quan el despullen.

Josep M. Farreró i Carolà. Actualment jubilat. Ha exercit

de mestre, psicòleg i logopeda a Palafrugell (Baix Empordà). Col·labora descrivint itineraris de la rodalia amb
interès paisatgístic, patrimonial o botànic a la revista «Torre
Ferrera» de Mont-ras (Baix Empordà).
La seva afició pel món de la natura la té de ben petit. La seva àvia materna va iniciar-lo en el coneixement de les herbes remeieres i la identificació de plantes del seu entorn
més proper. Més endavant va conèixer el botànic Albert
Mallol que el va introduir en el fascinant món de les plantes
i de l’etnobotànica. És membre del Grup Local del Baix Ter
de Flora Catalana. Més...
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Notícies de l'associació
Grup de Treball de Comunicació de Flora Catalana
de juliol de 2019 a gener de 2020

1 1 /07/201 9

Curs d'iniciació a la fotografia digital de natura

Els dies 16 i 26 de gener va tenir lloc, a l'Ateneu de Celrà, el curs d'iniciació a la
fotografia digital de natura. Un curs organitzat per Flora Catalana conjuntament amb
l'Ajuntament de Celrà que tenia per objectiu principal donar a conèixer la tècnica bàsica
de la fotografia digital.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/1 991

1 1 /07/201 9

Sortida botànica al Pla de la Molina-Vallter (Setcases)

El passat dia 6 de juliol, el Grup Local de Pla de l'Estany, va dur a terme una sortida
botànica al Pla de la Molina-Vallter, a Setcases, per identificar plantes d'aquestes
contrades muntanyenques aprofitant la temporada d'esplendor. La sortida va durar tot el
dia i va ser molt útil i enriquidora pels assistents.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/1 942

1 1 /07/201 9

Descoberta de vegetació gipsícola a la Vall del Llobregós

El passat dissabte, 13 de juliol, es va dur a terme la primera sortida botànica de Grup
Local de l’Altiplà de la Segarra. Aquesta va tenir lloc a la vall del Llobregós, en una
ruta circular anomenada Ruta del Molí del Cava, passant pels municipis de Biosca,
Sanaüja i Massoteres, situada en un Espai d’Interès Natural.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/1 953

1 8/07/201 9

Cloenda del curs de famílies botàniques i determinació d'espècies
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Els passats dies 1 i 29 de juny, ambdós dissabtes, el Grup Local del Penedès va impartir la
última sessió del curs de famílies botàniques i determinació d'espècies, amb una sortida
de Cloenda a les Deus de St. Quintí de Mediona.

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/1 960

29/07/201 9

Publicació del Número 3 de Milfulles

Publicació del TERCER número de la revista Milfulles (la revista de Flora Catalana) a la
web de la nostra associació.

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/2074
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Visita a l’orella d’os

El diumenge dia 30 de juny, el Grup Local del Moianès, emprengué una sortida botànica
per anar a veure l'orella d'os (Ramonda myconi), a la Granera. Aprofitaren l'ocasió per
recollir mostres vegetals que després estudiarien i classificarien en el taller que feren
posteriorment.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/21 25

31 /07/201 9

Sortida a la font d'en Gilet (Martorell)

El dia 19 de juliol, el Grup Local del Barcelonès i Baix Llobregat va dur a terme una
sortida a l'entorn de la font d'en Gilet, a Martorell. El trajecte va recórrer part del tram
urbà de Martorell on es feu incís en els arbres de la ciutat i, més tard, per la riba del riu
Anoia.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/21 38

02/08/201 9

Presentació del Grup Local del Ripollès coord. pel Jardí Botànic de Gombrèn

El dissabte 20 de juliol, al Jardí de Plantes Medicinals de Gombrèn, va tenir lloc l’acte de
presentació del nou Grup Local de Flora Catalana del Ripollès, impulsat per l’associació
del Jardí Botànic de Gombrèn. L'acte va atreure moltes persones interessades en les
plantes remeieres.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/21 54

27/08/201 9

Fauna i flora a la fresca de les obagues

El diumenge 4 d’agost va tenir lloc l’excursió "Flora i Fauna a la fresca de les
Obagues d’Amorós i de la Tallada (Sant Guim de Freixenet, la Segarra)". Aquesta va
estar organitzada conjuntament pel Centre d’Estudis Segarrencs, el Grup Local de
l’Altiplà de la Segarra i l’agrobotiga Sikarra Nostra de Sant Guim de Freixenet.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/21 76

01 /09/201 9

Presentació del llibre "Plantes de la serra de Queralt"
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Membres del Grup Local del Berguedà han intervingut en l’elaboració del llibre
“Plantes de la serra de Queralt” i varen presentar el resultat de la seva feina, el dia 8
de setembre, a l’esplanada del Santuari de Queralt. La presentació va anar a càrrec
dels autors del llibre.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/21 77

02/09/201 9

Un matí per Sallent: la Sèquia i un hort singular

El dia 21 de juliol, el Grup Local del Moianès va dur a terme una sortida a la comarca del
Bages, concretament al terme de Sallent, seguint el curs de la Sèquia de Manresa. Un
tram ombrívol en el que, a més de visitar la flora del lloc, es va poder passejar per un
hort ben interessant.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/21 78
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03/1 0/201 9

Exposició "Plantes silvestres. La flora local oblidada"

El passat divendres, dia 4 d’octubre, a les 19 h al Centre Cívic de Porqueres es va
presentar l'exposició participativa i un programa d'activitats complementàries al
voltant de la flora local. La mostra va ser comissariada per Maria Benavente i Pilar
Herrera, amb el suport del Grup Local del Pla de l’Estany de Flora Catalana.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/21 88

05/1 0/201 9

Exposició "Fruits i llavors. Font de Vida", a El Vendrell

El Grup Local del Penedès, del 3 al 30 de setembre de 2019, va exhibir l'exposició "Fruits
i Llavors. Font de Vida" que el Grup Local del Baix Ter va crear i exposar anteriorment a
Torroella de Montgrí. L'exposició va ser ubicada a la Biblioteca Pública Terra Baixa del
Vendrell, aconseguint un gran nombre de visitants.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/2209

20/1 0/201 9

Curs d'introducció a l’estudi i classificació dels bolets

Jornada sobre l’estudi i classificació dels bolets. Va consistir en una iniciació al
coneixement dels bolets, amb la finalitat que s’adquirissin uns coneixements bàsics
sobre el món del bolet, mitjançant la realització de diverses activitats. Dia
20/10/2019.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/221 5

05/1 0/201 9

Les rareses botàniques de la Serra de les Pedritxes

El passat diumenge vint-i-sis de setembre, el Grup Local del Vallès, va aplegar una
vintena de persones a can Roure, Matadepera, amb l’objectiu de recórrer la serra de
les Pedritxes i descobrir algunes de les singularitat botàniques que hi creixen.

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/221 1

03/1 0/201 9

Ja som 1 .000 !
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JA SOM 1.000 SOCIS. FLORA CATALANA CREIX.
Gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta fita i,
sobretot, el nostre agraïment a tots els socis de Flora Catalana que,
en confiar en la nostra associació, li donen sentit i l’ajuden a créixer.
L’interès per la nostra flora es fa palès doncs, en dos anys, hem més
que triplicat el número de socis.

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/21 87
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06/1 0/201 9

Un passeig curiós i la font del Pontarró

El passat diumenge, 22 de setembre, una colleta del Grup Local del Moianès, es van
trobar de bon matí a Castellterçol per fer la sortida botànica a la font del Pontarró,
que es troba sota la carretera C-59 en direcció a Sant Feliu de Codines.

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/221 7

23/1 0/201 9

Publicació de la web del nou Grup Local de les Garrigues

El dia 23 d'octubre es va publicar la web del nou Grup Local de Les Garrigues de
Flora Catalana. Aquesta web, s'integra amb la web nova de l'associació aprofitantne tots els recursos alhora que la complementa.

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/2232

29/1 0/201 9

Exposició: FULLES, un món extraordinari

Del 31 d'octubre al 24 de novembre, el Grup Local del Baix Ter presentà l'exposició
que durant mesos havien estat preparant. En ella s'hi podien veure fulles classificades
per la forma del limbe, de l'àpex, de la base, del marge, etc. així com les interessants
adaptacions que algunes han sofert al llarg de l'evolució.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/2234

1 2/1 1 /201 9

Nou: calendari d'activitats de Flora Catalana

A mitjans de novembre, es va incorporar a la web de Flora
Catalana una nova eina de comunicació: el calendari d'activitats.
Aquesta eina permet veure en un sol calendari totes les activitats
centralitzades, així com les de tots els grups locals. L'eina permet
que l'usuari pugui visualitzar el calendari d'activitats d'un grup
local concret o de tots alhora i, fins i tot superposar les activitats
diferents de més d'un grup local a la vegada, escollint-los.

Responsabilitat i precaució amb les plantes

Podeu accedir al calendari d'activitats, accedint al menú
"COMUNICACIONS", opció "Calendari d'activitats" de la web de
Flora Catalana.

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/3338

31 /1 0/201 9

Exposició de fruits "Plantes viatgeres"

Del dia 5 de novembre al 2 de desembre, el Grup Local de Pla de l'Estany va presentar
l'exposició sobre fruits i llavors que l'any anterior havia preparat el Grup Local del Baix
Ter. Una exposició itinerant que ha anat passant per diferents grups locals.

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/2238
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01 /1 1 /201 9

Passejada al voltant de l'església de Mata

El Grup Local de Flora Catalana del Pla de L'Estany va realitzar el passat dissabte dia 5 de
setembre una passejada al voltant de l'església de Mata, a Porqueres, i els horts
municipals que té l'Ajuntament molt a prop. Varen donar a conèixer els usos tradicionals,
tant medicinals com gastronòmics d'unes 30 plantes.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/2244

01 /1 1 /201 9

Sortida de recerca al massís de la Mare de Déu del Mont

El dia 26 d'octubre, el Grup Local del Pla de l'Estany va organitzar una sortida de recerca al
massís de la Mare de Déu del Mont. Van observar plantes típiques de jonceda, així com
boscos mixtes de pi roig, castanys i caducifolis, alzinars de mitja muntanya i fagedes al tram
més alt de la ruta.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/2252

03/1 1 /201 9

Taller de micologia: iniciació al coneixement des bolets

El Grup Local del Barcelonès i Baix Llobregat va dur a terme un taller de micologia per
iniciar els assistents en el coneixement i reconeixement dels bolets. El taller consistia en
dues sessions teòriques (dies 8 i 15 de novembre) i una sortida (dia 16 de novembre).

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/2263

1 7/1 1 /201 9

Un bonic passeig botànic per Puig d’Olena

El diumenge, dia 13 d'octubre, el Grup Local del Moianès va dur a terme una sortida
al Puig d'Olena. La ruta començà a l'antic sanatori en el qual el poeta Màrius Torres
passà els seus últims anys de vida. Després d'una lectura conjunta d'un parell dels
seus poemes, s'inicià la ruta botànica.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/3369

1 7/1 1 /201 9

Sortida botànica a Can Jalpí
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El propassat diumenge dia 20 d’octubre, el grup local del Maresme organitzà una
excursió botànica per la zona de Can Jalpí, a Arenys de Munt. Una sortida molt adient
per conèixer la flora característica de l'entorn per on transcorria.

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/3368

1 8/1 1 /201 9

Sortida de seguiment d'espècies de flora prioritària a Collserola

El passat divendres 27 de setembre va tenir lloc, amb la col·laboració del Grup Local
del Barcelonès i Baix Llobregat, al Centre d’Informació del Parc Natural de Collserola,
una xerrada de presentació del programa de seguiment de les espècies de flora
prioritària i d’interès local del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/3388
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Jornada comunitària del Bosc Turull

El dia 9 de novembre, membres del Grup Local del Barcelonès i Baix Llobregat varen
participar en la Jornada Comunitària trimestral que es celebrava al Bosc Turull.
L’entitat, que gestiona l’aula ambiental del Bosc, organitza diverses activitats obertes
a la ciutadania per ajudar en el manteniment del Bosc.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/3387

1 6/1 2/201 9

Assemblea General de Flora Catalana - 201 9

El passat dissabte, dia 7 de desembre, al Centre Cultural “La
Fàbrica” de Celrà, es va celebrar l’Assemblea General de Flora
Catalana de l'any 2019. Va ser una jornada molt profitosa en la
que va destacar la col·laboració i aportació dels socis assistents.
Una jornada molt enriquidora tant des del punt de vista personal
com des del punt de vista de l’associació.
Des del punt de vista personal, tots ens vàrem poder enriquir del
coneixement que en Santi Jàvega ens transmeté. La seva xerrada
sobre la flora medicinal de Catalunya, fou una demostració del
seu saber, així com de la seva capacitat de síntesi i comunicació.

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/3483

1 4/1 2/201 9

Arbres monumentals de la Vall del Mur

La sortida de novembre del Grup Local del Vallès, fou organitzada conjuntament amb el
grup local veí; GL del Moianès. En aquesta ocasió es van adreçar plegats a la recòndita
vall de Mur, un racó poc conegut del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt,
profusament habitat durant l’edat mitjana però pràcticament deshabitat avui dia.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/3454

1 4/1 2/201 9

El camí de la bauma i del Torrent de l’Espluga

Responsabilitat i precaució amb les plantes

El passat diumenge, dia 3 de novembre, el Grup Local del Moianès va organitzar una
sortida de recerca botànica a la bauma de Sant Quirze Safaja. Hores després, amb les
mostres vegetals recollides, els membres del grup es concentraren a la sala de lectura
municipal per dur a terme un taller de classificació de plantes.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/3452

1 7/1 2/201 9

Sortida. Caducifolis del Montnegre

El passat 17 de novembre, el Grup Local del Maresme va realitzar la seva segona sortida
botànica. Aquest cop l’escenari va ser el Parc Natural del Montnegre i, a tots aquells que
no l’havíen visitat mai, no els va pas deixar indiferents.

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/3507
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Sortida botànica al Gorg Blau o Gorgues de can Barca

El passat 30 de novembre, el grup de Flora Catalana del Pla de l’Estany va organitzar
una sortida matinal dins de la nostra comarca a l’indret anomenat el Gorg Blau o
Gorgues de can Barca, situat al terme municipal de Vilademuls.

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/351 5

1 3/01 /2020

Sortida a Sant Miquel de la Roca, Crespià.

El passat 19 de desembre, el Grup Local del Pla de l'Estany, va realitzar una visita matinal a un
racó prou conegut del Pla de l’Estany pel seu patrimoni arquitectònic i cultural, però encara
poc prospectat botànicament. A banda d’alzinars i pinedes de pi blanc, és a les cingleres més
solelles del congost que forma el Fluvià on trobem plantes no tan habituals.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/3593

08/01 /2020

Programa de cursos 2020

OFERTA DE CURSOS. PRIMER SEMESTRE 2020:
- Curs d'introducció al coneixement de les falgueres
- Curs d'introducció als briòfits
- Les plantes exòtiques invasores a Catalunya
- Xerrada: introducció a la palinologia
- Introducció a la botànica I i II (també en versió intensiva a la Vall
d'Aran)
- Curs de fotografia digital de natura
- Tècniques per al recull de dades etnobotànic
- Conferència "El príncep de la botànica. Carl von Linné".

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/3581

26/01 /201 9

L’entorn d’una cova i d’una font

Responsabilitat i precaució amb les plantes

La darrera sortida del 2019, que va fer la colla del Moianès, va ser per la rodalia de la
cova del Penitent i de la font de les Febres. Com sempre, una sortida gaudint de la
natura, aprenent de les plantes i compartint la millor de les companyies; la de les
persones a qui ens agraden les plantes.
Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/3630

27/01 /2020

Xerrada: Palinologia, una ciència desconeguda

El dissabte passat, dia 28 de gener, va tenir lloc la xerrada titulada "La palinologia, una
ciència desconeguda". Una xerrada sobre el pol·len, les espores i altres palinomorfs que
feia incís en la gran utilitat d'aquesta ciència.

Vegeu la notícia completa a: http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/3636
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Els pteridòfits:

les falgueres, cues de cavall i afins
Les plantes que es reprodueixen per espores

Responsabilitat i precaució amb les plantes

TEXT: Lluís Vilar i Sais
Els pteridòfits comprenen diversos grups de plantes
terrestres que presenten teixits conductors i també
veritables arrels, tiges i fulles. Això els separa
dels briòfits, que no en tenen, i com que no fan
granes, sinó que es reprodueixen per espores,
aquest caràcter reproductor els fa diferents dels
espermatòfits, és a dir, de les plantes que fan
llavors, les gimnospermes i les angiospermes.
Malgrat que el seu nombre actual és discret i no
passa de les 1 2. 000 espècies, el grup presenta
gran diversitat morfològica i la seva història
evolutiva ens ajuda a entendre com han canviat
els paisatges de la Terra al llarg dels més de 450
milions d’anys en què les plantes van començar a
conquerir la superfície terrestre. Aquest escrit
completa el de Miquel Jover al núm. 1 de la
revista Milfulles sobre els briòfits, ja que en ambdós
textos es parla de les plantes terrestres més
senzilles, les primeres d’aparèixer al registre fòssil,
que donaren origen als espermatòfits, les plantes
dominants en l’actualitat, amb més de
300. 000 espècies conegudes.

L

es falgueres són plantes fàcils de reconèixer
per les seves fulles, que en aquests organismes s’anomenen frondes, sovint grosses i dividides, i perquè es reprodueixen mitjançant espores
produïdes dins d’esporangis esfèrics, els quals
s’agrupen en masses ben visibles a la cara inferior
de les fulles, els sorus. Són relativament abundants
als nostres boscos, sobretot als que presenten un
sotabosc relativament humit, en indrets rocosos, i
en el cas de la falguera aquilina (Pteridium aquilinum ), també creix en prats i herbassars, on pot arribar a ser dominant i formar l’hàbitat del falguerar. A
la fig. 1 es pot observar l’organització d’una falguera típica, amb veritables rels, tiges ajagudes i més o
menys enterrades (l’anomenat rizoma) i fulles portadores d’esporangis. Dins els esporangis es produeixen les espores, que actuen d’estructura de repòs
tal com ho fa una llavor. Una espora, però, és una
estructura molt més simple que una llavor, perquè
és formada d’una única cèl·lula amb una coberta
dura, però sense substàncies de reserva que la nodreixin quan germina.
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fulla portadora
d'esporangis

rizoma
(la tija)

arrels
Figura 1 .

Organització d’una falguera típica. Fotografia: P. Barnola.
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Gametòfit i esporòfit
Tal com passa en els animals, les plantes també es reprodueixen sexualment mitjançant la unió d’un
gàmeta masculí i d’un de femení. A les falgueres els gàmetes es formen en unes estructures reproductores, els gametangis, que s’originen en l’anomenat protal·lus, una petita planta de pocs mil·límetres resultant de la germinació de l’espora (fig. 2). Espora i protal·lus tenen un sol joc de cromosomes
a les seves cèl·lules. Per això, quan en la reproducció sexual s’uneixen els dos gàmetes, en resulta un
zigot amb doble dotació cromosòmica, el qual de seguida es divideix, creix i forma la falguera típica
que sovint es pot observar, l’esporòfit, que, com la majoria de plantes i d’animals, doncs, és diploide;
és a dir, té el nombre de cromosomes duplicat. Als briòfits i en algun grup d’algues, en canvi, la planta dominant és haploide i cada cèl·lula només té una sola dotació de cromosomes.
El gàmeta masculí de les falgueres, que s’anomena espermatozoide, neda fins a trobar el gàmeta femení (una cèl·lula fèrtil), que resta immòbil a la mateixa planta. Així doncs, per a reproduir-se, a les
falgueres els cal humitat. En canvi, les plantes que fan llavors no en necessiten; aquest fet podria ser
la causa del gran èxit evolutiu dels anomenats espermatòfits.
A més, a diferència dels briòfits, on el gametòfit i l’esporòfit viuen junts, a les falgueres són dues estructures independents (vegeu més informació a l’escrit de M. Jover a Milfulles núm. 1 pàg. 14-21).
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La reproducció de les falgueres

Figura 2 .

Cicle reproductor de les falgueres. Autoria dibuixos: M. Regincós.
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Els pteridòfits (del grec pterido , falguera, i phyta , planta) són un grup parafilètic, és a dir, comprenen diversos llinatges evolutius sense relació directa
[1]; d’aquí que actualment es parli del grup dels
licòfits i del grup dels monilòfits. No obstant això,
com que ambdós grups tenen el mateix tipus de reproducció i comparteixen molts caràcters morfològics, pensem que continua essent vàlid emprar el
mot pteridòfit per anomenar els vegetals terrestres
que es reprodueixen per espores i tenen veritables
teixits conductors i organització cormofítica, és a
dir, amb rels, tiges i fulles.
Fou a finals del període ordovicià, fa uns 450
milions d’anys, que les plantes van conquerir la
superfície terrestre, fins aquell moment totalment
absent de vida vegetal i, és clar, d’animals. Aquestes primeres plantes, de les quals no queda cap resta, eren molt petites i d’estructura simple,
semblants als actuals briòfits. Aviat, però, van sorgir
les primeres plantes amb rels i tiges que es van di-

versificar al llarg del silurià i del devonià (439-363
milions d’anys); és en aquella època quan sorgeixen
dues línies evolutives que arriben fins a l’actualitat,
els licòfits i els monilòfits. Els LICÒFITS , plantes
aleshores de port arbori, van formar extensos i
densos boscos als nombrosos hàbitats pantanosos
que hi havia al període carbonífer (363-290 milions
d’anys); comprenen els licopodis, les selaginel·les i
els isòets. De fet, algunes de les mines de carbó que
s’exploten actualment corresponen a aquests antics
boscos que es van acabar fossilitzant.
Al període següent, el permià (290-245 milions
d'anys), el clima canvià a més sec i l’ariditat no afavorí les plantes que es reproduïen per espores, sinó
les que ho feien mitjançant llavors. El grup dels
licòfits començà una davallada molt forta, fins al
punt que actualment en resten ben poques espècies
(només nou a les terres catalanes), la majoria rares,
de mal observar i/o protegides per la legislació a
causa de la mida reduïda de les seves poblacions.

Els licòfits

Responsabilitat i precaució amb les plantes

Tot i que foren molt abundants en el passat, actualment aquest grup de pteridòfits només compta
amb nou espècies a casa nostra. Comprèn els anomenats licopodis, les selaginel·les i els isòets.
Licopodis i selaginel·les tenen aspecte de molsa i són difícils de distingir d’aquest grup, mentre que
els isòets són plantes de fulles estretes, reunides en roseta, que fàcilment es poden confondre amb
les fulles de qualsevol herba petita. Tots aquests pteridòfits són difícils d’observar al seu hàbitat
natural perquè són escassos i de mida reduïda. Per la seva raresa, pràcticament tots estan protegits
per la legislació.

Exemples de licòfits de casa nostra: Selaginella denticulata, Lycopodium selago i Isoetes duriei. Fotografies: J. Font, M. Solà, autor
desconegut, respectivament.
Figura 3 .
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L’altre grup sorgit del devonià són els MONILÒFITS, que corresponen a les cues de cavall i a
les falgueres típiques. Al carbonífer també eren
abundants i molt més grans que les falgueres actuals. Malgrat això, van patir un retrocés en els períodes geològics següents en benefici de les primeres
gimnospermes, plantes llenyoses que es reproduïen
per llavors, que van acabar conquerint tots els hàbitats terrestres paral·lelament a la gran expansió dels
dinosaures.

nus

Responsabilitat i precaució amb les plantes

Les cues de cavall o equisets. Els equisets són un

grup particular de pteridòfits, popularment anomenats cues de cavall en tots els idiomes, pel seu aspecte ramificat i nuós que les recorda. Ja existien al
període carbonífer, però actualment només compten amb 25 espècies a tot el món i sis a Catalunya.
Tanmateix, la família de les equisetàcies i el seu únic
gènere Equisetum són la família i el gènere vivent
de plantes terrestres amb el registre fòssil continuat
que es coneix de més antic.
Els equisets viuen en llocs humits. Les tiges, molt
característiques i úniques en totes les plantes actuals, són anuals i surten de rizomes potents. Recorden les columnes de Gaudí del Parc Güell; són
articulades, amb nusos i entrenusos (fig. 4). Als nusos porten branques disposades en verticils, i també
un verticil de fulles petites que aviat s’assequen, de
manera que la fotosíntesi la fan les tiges. A més, les
tiges són buides per dins, recorregudes per canals
que serveixen per a airejar-ne l’interior, aspecte molt
útil quan creixen en ambients humits.
En la reproducció, segons les espècies, els esporangis es formen agrupats en una mena d’estròbil o
pinya al capdamunt de les tiges, o bé en tiges només
fèrtils, sense color verd, que surten a principis de primavera i duren molt pocs dies. Les espores són verdes i tenen quatre bandes, a manera d’expansions,
que es cargolen i descargolen amb els canvis d’humitat, moviment que en facilita la disseminació.
Els equisets acumulen silici a les cèl·lules epidèrmiques; això els dona propietats medicinals conegudes
des de l’antiguitat, però també els fa plantes tòxiques
per al bestiar i, per això, es fan servir per tractar les
plagues dels horts i dels conreus. Entre les moltes
propietats podem esmentar que són remineralitzants i
que estimulen la síntesi de col·lagen dels teixits ossis i
conjuntius, afavorint així la millora de les malalties articulars, els reumatismes i la consolidació de fractures.
A més, són diürètics i cicatritzants.

entrenús

fulles

nus
Esquema de la tija d’una cua de cavall (equiset màxim,
Equisetum telmateia). Fotografia: S. Soler.
Figura 4.

Les falgueres típiques. Les falgueres pròpiament

dites inclouen les espècies més conegudes i comunes dels pteridòfits, i presenten la morfologia típica
que permet reconèixer-les fàcilment. Les fulles solen
ser lobulades i molt dividides (fig. 5), de manera
que en les falgueres de gran port, com la falguera
reial (Osmunda regalis ) o la falguera aquilina, poden fer més d’1,5 m. Altres espècies, però, fan fulles enteres, com és el cas de la llengua de cérvol
(Phyllitis scolopendrium , fig. 6), i d’altres tenen
només uns pocs centímetres, com la falzia fina
(Anogramma leptophylla ), Woodsia alpina o la falzia blanca (Asplenium ruta-muraria ).
Tot i que sovint creixen en ambients humits, un
bon grapat d’espècies s’ha adaptat a viure en indrets rocosos que són secs bona part de l’any. Malgrat que a l’època desfavorable se’ls assequen les
M ILFULLES, núm 4 24
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Falguera reial (Osmunda regalis), on es pot observar una única
fulla molt dividida que en aquesta espècie porta els esporangis al
capdamunt de la fulla i no pas a la cara inferior. Fotografia: R. Sanz.
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Figura 4 .

fulles, en fan de noves quan tornen les pluges; en
són bons exemples la dauradella (Ceterach officinarum, Asplenium ceterach ) o les falgueres dels gèneres Cheilanthes i Notholaena , presents en
ambients eixuts com és ara el Cap de Creus. En
canvi, la falguera Thelypteris palustris ha de viure
amb el rizoma sempre submergit dins l’aigua; és
una planta molt rara, coneguda només dels canyissars de l’estany de Banyoles.
Totes les falgueres són tòxiques per als animals.
Per aquest motiu a l’hivern era costum tapar les patates i altres productes de l’hort amb la falguera
aquilina per tal d’evitar que es corquessin. Malgrat
això, les propietats medicinals que popularment
se’ls han atribuït des d’antic no estan del tot demostrades.

Les falgueres aquàtiques. Encara hi ha un darrer
grup de pteridòfits, les anomenades HIDROPTÈRIDES, és a dir, les falgueres que creixen dins l’aigua o en ambients temporalment humits. Es tracta
de falgueres amb una morfologia tan ben adaptada
a la vida aquàtica que no s’assemblen pas a cap
dels altres pteridòfits, tot i que estan directament

La llengua de cérvol (Phyllitis scolopendrium ) té les fulles enteres i no pas dividides com la majoria de falgueres típiques.
Fotografia: P. Branyas.
Figura 5 .

emparentades amb les falgueres comunes. El pas a
la vida aquàtica el van fer ja al període cretaci (fa
uns 100 Ma). L’adaptació més sorprenent és que
aquestes plantes tanquen els esporangis en una
estructura especial, anomenada esporocarp, que es
desprèn de la planta mare i queda al terra fangós
de la bassa, on pot perdurar molts anys. Amb el
fang enganxat a les potes, els ocells aquàtics les
disseminen en altres ambients humits. Quan l’esporocarp es trenca, en surten els esporangis i s’alliberen les espores que ja no reposen pas, sinó que
germinen. Un cop formats els gametòfits petits,
s’alliberen els espermatozoides que fecunden la
cèl·lula fèrtil femenina.
A les terres catalanes, les hidroptèrides només
inclouen quatre espècies, dues de les quals no
s’han retrobat recentment. Per això aquestes espècies són protegides per la legislació. Una cinquena
espècie es considera introduïda; podria tractar-se,
doncs, d’una planta invasora.
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Les hidroptèrides
Hom anomena hidroptèrides un grup particular de falgueres de vida aquàtica, dites també falgueres d’aigua.
En aquestes plantes les espores no són pas la fase de repòs, sinó que ho és l’esporocarp, una estructura particular que no tenen els altres pteridòfits. Només cinc espècies creixen a casa nostra [2], i tan sols d’una,
Marsilea strigosa , en coneixem unes poques poblacions a les basses de l’Albera (Alt Empordà). Les plantes
del gènere Marsilea són molt característiques, ja que la fulla es divideix en quatre lòbuls i, per tant, semblen
una fulla de trèvol amb quatre folíols, el que popularment s’anomena “trèvol de quatre fulles” (fig. 7).
També a les basses de l’Albera, fa un centenar d’anys, s’hi va trobar Pilularia globulifera *, si bé mai més s’hi ha
retrobat. Marsilea quadrifolia es fa al delta de l’Ebre [3], on se l’anomena agret, en canvi
les antigues cites de l’antic estany de Sils i de Pals no han pogut ser retrobades i la falguera s’hi deu haver extingit. A Pals, fins al 1996, hi creixia Salvinia natans, però actualment no se’n té coneixement de cap població.
Tal vegada Marsilea quadrifolia i Salvinia natans siguin plantes no autòctones que es van introduir amb el
conreu de l’arròs al s. XIX, un fet que, de moment, no es pot saber. Sí que és una espècie al·lòctona la cinquena hidroptèrida, Azolla filiculoides (fig. 8), que creix en diversos cursos fluvials de Catalunya i també en
basses i estanys; l’any 2005, coincidint amb la disminució del cabal del riu Ter per una forta sequera, A. filiculoides es va estendre massivament. En alguns trams va ocupar tota la llera fluvial i agreujà els efectes del
poc volum d’aigua que portava el riu.
*Calamistrum globuliferum , segons The Plant List

La marsília (Marsilea strigosa ) és una falguera aquàtica
d’aspecte molt característic, amb les fulles dividides en quatre lòbuls;
quan hi ha aigua a les basses on viu, les fulles suren, però quan
s’assequen també creix en el fang humit. Fotografia D. Vilasis.
Figura 7 .

Azolla filiculoides és una falguera aquàtica invasora present en rius i basses de casa nostra. Fotografia: J. Font.
Figura 8 .

Lluís Vilar és botànic a la Universitat de Girona i membre de Flora Catalana. Ha treballat en l’estudi de la flora i
la vegetació de les comarques de Girona, en la cartografia dels hàbitats naturals, i és responsable de l’herbari de la Universitat.
Més...
https://www.floraivegetacio.net/lluiacutes-vilar-sais.html
https://www.researchgate.net/profile/Lluis_Vilar
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Lluís Vilar i Sais:
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Campaneta (Campanula

rapunculoides).

PROTECCIÓ DEL SÒL AMB PLANTES ENTAPISSANTS
MULTIFUNCIONALS

Responsabilitat i precaució amb les plantes

TEXT I IMATGES: Gisela Mir Viader i Mark Biffen
A Phoenicurus (Cardedeu) ja fa uns quants anys que dissenyem, plantem i experimentem
amb el concepte de "bosc d'aliments" 1 . En aquest particular sistema agrícola
són sovint els arbres, sobretot els fruiters, els que agafen el protagonisme,
però valorem cada vegada més la presència de les plantes més humils de l'estrat herbaci.
Són aquestes les que ens estalvien la feina de desherbatge d'altres plantes menys desitjades;
protegeixen el sòl, que per nosaltres és un element clau tant al bosc d'aliments com a l'hort,
i a més n'hi ha moltes que, collides amb respecte i moderació, també poden alimentar-nos.
És per això que ara, per als que cultiveu un jardí o un hort, ens agradaria presentar-vos
un enfocament que atorga especial importància a la gestió del sòl
i a les plantes entapissants com a estratègia a explorar.
1Bosc

d'aliments: El concepte encara és poc estès, però fa referència a un espai
d'alta biodiversitat, inspirat en l'estructura d'un bosc jove (o fins i tot, d'una sabana), on hi predominen plantes perennes i comestibles.
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que facin aquesta funció de cobrir el sòl
er als que cultiven un jardí o un
i reduir la presència d'altres plantes no
hort, ens agradaria presentar un
desitjades.
enfocament que atorga especial
Si ocupem tota la superfície amb
importància a la gestió del sòl i a les
plantes, tinguin les formes i els ports
plantes entapissants com a estratègia per
que tinguin, podem aconseguir l'obexplorar. Així doncs, volem fer referència
jectiu de protegir força el sòl. A vegaa la particular perspectiva que dona
des, però, al voltant i sota les mates i
l'"agricultura natural", terme que podria
els arbustos, el terra pot quedar nu, i
semblar una redundància, però que
aquí és on les plantes reptants troben
s'entén com una manera de conrear de la
el seu nínxol, gràcies al seu port baix i a
forma més respectuosa possible més
la seva capacitat d'estendre's. Així, de
enllà de la mera etiqueta ecològica, amb
passada, creem espais veritablement
molta observació i amb una intervenció
multiestratificats.
Com que, entre les nostres preferimínima i conscient. S'hi busca crear sisdes, són diverses les plantes que es trotemes on la natura no es percebi com a
ben silvestres en un indret o un altre de
amenaça, tal com passa sovint en l'agriCatalunya, hem pensat que pot ser
cultura i la jardineria convencionals, sinó
interessant presentar-les, per si algú vol
com l'element més benvingut perquè es
agafar alguna idea per al seu jardí, sigui
produeixin els equilibris i la salut del sisun "jardí comestible"2 o no.
Campaneta
tema que busquem.
Des d'aquesta visió, una de les priori- (Campanula rapunculoides)
Vet aquí, doncs, algunes plantes que
tats és la posada en valor de la qualitat
acompleixen els requisits de ser bones cobertores
del sòl, afavorint-ne la microbiota, i protegint-lo fídel sòl, perennes, silvestres i, algunes, comestibles
sicament dels raigs solars i de l'impacte i l'erosió de
o medicinals. Moltes, a més, constitueixen un bon
la pluja intensa.
refugi i aliment per a insectes auxiliars dels cultius
Convertint aquest principi en tècniques concre(pol·linitzadors o depredadors que ajuden a evitar
tes, s'evita, per una banda, llaurar i remoure reguplagues)3.
larment la terra i, paral·lelament, s'intenta tenir el
terra sempre cobert, ja sigui amb plantes vives o
Búgula (Ajuga reptans): antigament s'havia
amb encoixinament. Una tècnica no s'entén sense
utilitzat com a medicinal i també se n'han menjat
l'altra: deixar de llaurar i de remoure la terra, sigui
els brots i fulles tendres, tot i que té algun grau de
amb maquinària o a mà, no funciona si no va
toxicitat i, per tant, és millor no consumir-ne gaire.
acompanyat de la cobertura del sòl, per a evitar soEn tot cas, sí que funciona com a entapissant. És
bretot la compactació i l'erosió del terreny.
molt resistent i espessa, tot i que creix lentament i,
En el context hortícola, treballant principalment
com a planta de sotabosc que és, prefereix tenir
amb plantes de cicle curt, resultaria difícil combinar
una mica d'ombra.
les hortalisses amb una coberta viva –és cert que hi
ha hortolans que ho han experimentat amb coberta
Campaneta (Campanula spp., per exemple
de trèvol, sens dubte agafant els camps d'arròs de Campanula rapunculoides): potser és la més poliFukuoka (Japó) com a inspiració, però de moment en- valent de la llista, ja que no només té flors i fulles
cara no en coneixem experiències prou consolidades comestibles, sinó que també és tradicionalment
aquí–. Per això, a l'hort natural (o sinèrgic), s’acostu- coneguda per la comestibilitat i el bon gust de les
ma a cobrir el sòl amb encoixinament mort, és a dir,
format per parts de plantes seques, que poden ser
palla, fullaraca, herba tallada, restes dels mateixos 2El concepte de jardí comestible seria semblant al bosc d'aliments però
en una dimensió més domèstica i amb una voluntat més ornamental.
cultius anteriors, etc.
3Les espècies que citem són les que ens funcionen bé en el clima de
En canvi, en un jardí o entre els arbres i arbustos Cardedeu –Vallès Oriental; 190msnm– i en un sòl franco-sorrenc amb
de reg de suport; altres llocs i terrenys tindran altres opcions
d'un verger o bosc d'aliments, sí que resulta molt possibilitat
–orientativament, observeu què és el que creix naturalment a la vostra
més fàcil, i fins i tot més lògic, buscar plantes vives àrea.
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Herba de Sant Jordi (Centranthus ruber):
més associada amb parets i zones rocoses, plantada
a terra (millor si és un terra ben drenat) creix més
horitzontal. Ofereix fulles i flors comestibles.

Maduixera (Fragaria vesca ): passejar pel verger com a caçador-recol·lector i atipar-se dels seus
fruitets és un plaer. Ni tan sols val la pena intentar
fer-les arribar a la cuina. És molt bona entapissant,
sobretot per a zones de mitja ombra.

Espunyidella groga (Galium

verum ).

arrels. Les seves boniques flors d’un blau lilós en fan
una planta especialment adequada per al jardí.

Colitxos (Silene vulgaris): si us en surten de
manera espontània al vostre terreny, sou afortunats,
perquè gaudireu d'una de les verdures silvestres
més apreciades a la cuina tradicional.

Crèspol (Diplotaxis tenuifolia ): és una planta
molt valorada, ja que és una altra de les poques
d’aquesta llista de les quals en menjaríem un plat
sencer. Les persones aficionades al gust de la ruca
poden combinar el conreu de la rúcula anual (Eruca
vesicaria* subsp. sativa ) amb aquesta entre setembre i març, per tenir-ne al plat durant tot l'any.

Responsabilitat i precaució amb les plantes

Espunyidella groga (Galium verum ): planta
entapissant de textura suau i petites flors grogues
que, malgrat la fragilitat aparent, cobreix amb seguretat l'àrea on es planta. Antigament se n'aprofitaven
les flors per fer quallar la llet, per a fer matons i formatges; d'aquí el seu altre nom popular: quallallet.

Menta (Mentha spp.): les mentes són conegudes per tenir una gran capacitat d’expansió quan
les condicions són adequades, però, igual que passa
amb la tarongina, preferim tenir menta que no pas
gram (Cynodon dactylon ). N'hi ha moltes espècies,
cadascuna amb un matís diferent d'aroma, que podem afegir a amanides i postres, a més de fer-ne tisanes. Igual que la tarongina, les mentes creixen bé
a l'ombra o mitja ombra, i volen un reg regular.
Milfulles (Achillea millefolium ): la milfulles no
creixerà bé en terrenys extremadament secs, però,
per poc que tingui garantit una mica de reg, s'escamparà creant una catifa de textura suau. Quan
floreix es fa més alta, però llavors podem gaudir de
les seves boniques inflorescències blanques o lleugerament liloses que, a més, són bones per a fer-ne
infusions.
Orenga (Origanum vulgare ): aquesta planta
molt utilitzada com a condiment arriba a crear una
coberta molt atapeïda que frena la presència de
qualsevol planta no desitjada. Les flors són molt
bones atraients d'abelles i papallones.
Rementerola (Satureja calamintha**): és una
de les poques espècies que surten espontàniament al
nostre terreny. A part de l’olor i l’ús com a condiment,
ens agrada molt la floració a final d'estiu, en un moment en què no hi ha gaires flors per a les abelles.
Sarró (Chenopodium bonus-henricus): si bé
en llocs de muntanya el sarró és conegut per la seva
capacitat expansiva, a la plana té dificultats per
prosperar-hi, si no té una mica d'ombra i un bon
reg. Al nostre verger ens conformem, doncs, amb
el seu "cosí" anual, el blet blanc (Chenopodium album ), tot i que en un hort no remogut4, la llàstima
és que en surt poquíssim.

M aduixera (Fragaria

vesca).

* Eruca vesicaria segons The Plant List.
** Calamintha nepeta segons The Plant List.
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Trèvol de prat (Trifolium

pratense).

Serpoll (Thymus serpyllum ): més baix i discret, el serpoll ja no ho podria ser. Com a conseqüència, s'ha de vigilar qui té com a planta veïna,
perquè no quedi ofegada per l'altra. Amb tot, constitueix una coberta de color verd fosc, espurnejada
de colors rosats quan floreix, molt apreciable visualment i olfactivament.
Tanarida (Tanacetum vulgare ): en la mateixa
línia que la tarongina, potser la seva inclusió és una
mica dubtosa, ja que pot ser molt potent i expansiva, i acaba fent una mata bastant alta que fa més
difícil la seva combinació amb altres plantes. Tanmateix, ens segueix agradant força per la capacitat
d'exercir de refugi hivernal de les marietes.

Verdolaga (Portulaca

oleracea).

Verdolaga (Portulaca oleracea ): Podríem dir
el mateix que en el cas anterior. És una bona planta
entapissant i una de les millors verdures espontànies
per a posar al plat, cuita o crua. Però dura només
una temporada, així que no la plantem expressament, però allà on surt –en un hort encoixinat sol
ser només als camins– i no destorba les nostres
hortalisses, la deixem créixer i l'aprofitem.
Violeta (Viola odorata ): Per tancar la llista alfabèticament, potser si haguéssim de triar la nostra
preferida, seria aquesta. Té flors comestibles, fulles
comestibles i és present tot l'any, encara que pateixi
una mica en els moments de més calor i més fred si
queda massa exposada.

Responsabilitat i precaució amb les plantes

Tarongina (Melissa officinalis): Teníem alguna reticència en el moment d'incloure-la, ja que bona part de l'any, sobretot durant la floració, creix
massa alta per ser considerada reptant i ha demostrat ser molt expansiva. Tot i així, se’n fa unes infusions boníssimes, atreu moltes abelles i, tallant-la més
sovint, es mantindria més baixa i es reduiria la producció de llavors.

Per a més informació sobre el concepte del
"bosc d'aliments" i el projecte Phoenicurus
en general, es pot consultar la nostra pàgina:
phoenicurus-permacultura.org

O escriure’ns aquí:

phoenicurus.permacultura@gmail.com

Trèvol de prat (Trifolium pratense ): No és tan
reptant com el lotus (Lotus corniculatus ) –una altra
planta lleguminosa i entapissant interessant–, però
té l'avantatge de la seva comestibilitat, tant de les
fulles tendres com de les flors.
4Encara

que vagi en contra de les tècniques i estètica típiques dels
horts, és possible conrear les hortalisses més conegudes sense remoure
el terra en cap moment (ni amb aixada o fanga, ni amb motocultor). La
clau és treballar amb bancals de cultiu ben delimitats que no es
trepitgin i amb encoixinament perquè no es compactin.

Qui és Phoenicurus?
Gisela Mir Viader i Mark Biffen són dissenyadors de Permacultura titulats i creadors del projecte Phoenicurus a Cardedeu des de 2009, un espai de formació i demostració en
permacultura, hort natural i bosc comestible. M és sobre
Gisela M ir o sobre en M ark Biffen.
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Dra. Maria
Teresa
Garnatje Roca

TEXT: FRANCESC CARALT RAFECAS

Vàrem tenir el plaer de compartir una tarda amb la Dra. Maria Teresa Garnatje, ja que havia accedit,
prèviament, a concedir-nos aquesta entrevista. La conversa amb ella va esdevenir una estona ben
agradable i interessant. Agradable perquè vàrem conèixer més de prop una dona, una investigadora
d’idees molt clares, que ens va mostrar la seva amabilitat, simpatia i cordialitat amenitzant l’entrevista
amb tocs d’humor en els moments més oportuns. I interessant perquè, a través de les seves respostes,
vàrem veure com es forja un científic de primera línia, fent ús d’ingredients fonamentals com l’esforç,
la responsabilitat, la constància i la perseverança. Un exemple a seguir per a tots aquells joves que es
vulguin dedicar al món de la investigació.

Responsabilitat i precaució amb les plantes

P

rimerament voldríem agrair-li, en nom de l’associació Flora Catalana, i també en nom dels
nostres lectors, que ens hagi brindat la possibilitat d’entrevistar-la.
És important, per a nosaltres, poder publicar
aquesta entrevista, perquè vostè és científica titular
del Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC) i, actualment, està al càrrec de la direcció del
segon centre de recerca botànica més important
d’Espanya, l’Institut Botànic de Barcelona (IBB,
CSIC-ICUB). Tenir la possibilitat de poder conèixer-la
millor i saber, de primera mà, aspectes generals del
món de la recerca en aquesta disciplina científica és
quelcom que ens interessa, i de ben segur que
aquest interès és compartit pels nostres lectors,
atesa la temàtica d’aquesta revista.
Aprofitem l’ocasió també per a agrair-li l’ajuda
incondicional, reiterada i voluntària, a l’hora de
supervisar la revista Milfulles ; opinions expertes com
la seva són les que ens ajuden a mantenir el rigor i
la qualitat de la nostra publicació.

És inevitable, havent llegit aquesta presentació, que
hom vulgui saber més sobre vostè i la seva feina,
per la qual cosa li agrairíem que respongués aquestes preguntes que pretenen que els nostres lectors
la coneguin una mica millor.

Què la va dur a estudiar biologia? On va estudiar,
quina especialitat va cursar i per què?

Ja de petita tenia molt clar que era una persona
de ciències. Recordo que a cinquè de batxillerat
vaig tenir una professora de ciències naturals, que
era monja, d’aquelles que sabia despertar l’interès
per tot allò que explicava. Era una persona excel·lent, que et feia apassionar per l’assignatura i
que, d’alguna manera, em va inclinar cap a les
ciències de la vida. Com a resultat d’aquesta agradable influència vaig acabar fent biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), després de
fer el primer curs de veterinària a Saragossa i
d’adonar-me que aquella carrera no em satisfeia.
Dins la carrera de biologia, em vaig especialitzar
en botànica. Aquesta decisió la vaig prendre ja a
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segon de carrera perquè el Dr. Lluís Polo, que impartia l’assignatura de Botànica General de segon,
tornava a ser una d’aquestes persones apassionades que et sabia engrescar fent-te viure l’assignatura. Haig de dir, però, que si ho hagués de decidir
ara, m’inclinaria cap a la branca de genètica, que
en aquell moment s’incloïa dins l’especialitat que
s’anomenava “Fonamentals”. Tampoc no és que ara
em penedeixi d’haver estudiat botànica, però
m’adono que, al llarg de la meva carrera professional, he acabat fent força més recerca relacionada
amb evolució vegetal que no pas amb la botànica
sensu stricto .

I el seu doctorat, sobre què tractava?

Quan em vaig plantejar el tema del doctorat, jo
tenia molt clar que no volia fer una tesi sobre
botànica clàssica. Així doncs, després d’un primer
intent, que no vaig poder completar per la mort
de la meva directora de tesi, la Dra. M. Àngels Cardona, vaig passar a treballar amb el Dr. Alfonso
Susanna (IBB) i el Dr. Ramon Messeguer (departament de Genètica de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries -IRTA- a Cabrils). Amb ells
vaig fer la tesi sobre la relació del polimorfisme enzimàtic amb l’especiació i evolució del gènere
Cheirolophus.
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Entre els anys 1 987 (poc després de finalitzar la
carrera) i 1 996 havia impartit classes de secundària i posteriorment (a partir de 1 991 ) a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens pot explicar
com va anar?

Quan vaig acabar la carrera i vaig començar la
tesi, no tenia cap beca d’estudis, però la realitat era
que necessitava tenir una estabilitat econòmica,
perquè ja era mare d’una criatura. Una sortida a
aquest problema, relativament senzilla, era treballar
a l’ensenyament i així, mentre ho feia, podia seguir
fent la tesi i investigant. En aquella època, per tenir
alguna vinculació amb el món de la recerca, havies
d’estar en alguna universitat i per això, paral·lelament a les classes de secundària, vaig estar tres
anys també impartint pràctiques de botànica a la
UAB com a professora associada. I a més, la part
experimental de la meva tesi la feia en part a l’Institut Botànic de Barcelona i en part a l’IRTA de Cabrils, la qual cosa em generava un embolic d’horaris
i desplaçaments que va causar que anés una mica
lenta a fer-ho tot plegat.

Li agradava l’activitat docent?

Durant uns quants anys vaig estar al departament de Matemàtiques d’un institut de secundària
i, més tard, al de Ciències. En ambdós rols de professor m’hi sentia bé. I la veritat és que, tant a l’institut com a la universitat, vaig gaudir molt amb la
feina de docent, però la docència que a mi m’agradava crec que actualment ja no existeix. La societat
ha canviat tant...

Per què? Com és la docència que li agradava?

Doncs, en aquell temps, els estudiants venien a
classe molt motivats, tot era interessant per a la
majoria; penso que la gent madurava abans que
ara. Ara veig que se’ls ha de cridar l’atenció repetidament perquè estiguin atents i se’ls ha de donar
tot molt mastegat; prova d’això és que pràcticament no saben agafar apunts i tota la informació
se’ls ha de facilitar preparada i sintetitzada. Em fa
l’efecte que, en aquest ambient, la docència ja no
és per a mi. Parlant en termes generals, tinc la impressió que els estudiants actuals no tenen aquelles
inquietuds que jo copsava abans, on l’interès es feia
palès, per exemple, en veure’ls discutir sovint sobre
temes relacionats amb el que estudiaven.

L’any 1 999 comença a treballar com a becària al
IBB; poc després a la Université Paris-Sud, i fins i
tot una petita temporada a Viena, i el 2006 acaba
essent científica titular del CSIC a l’Institut Botànic de Barcelona. Com va anar aquest procés?

Un cop la meva filla va ser més gran, i gràcies a
una beca que em va concedir el Ministeri, vaig poder fer el postdoc a la Université Paris-Sud, treballant en qüestions citogenètiques amb la Dra. Sonja
Siljak-Yakovlev, amb qui encara continuo col·laborant. Vaig estar-hi gairebé un any seguit i després hi
vaig anar fent diverses estades més curtes i, posteriorment, també vaig estar a Viena i a la República
Txeca. Com veus, anava d’aquí cap allà durant la
meva formació postdoctoral.

Suposem que l’obligaria a dominar diversos idiomes, oi?

La veritat és que no sóc gaire forta en idiomes.
Jo vaig ser formada en castellà, com tota la gent de
la meva època, i la meva llengua materna és el català. A l’escola, com a llengua estrangera havia estudiat sempre francès. Posteriorment també vaig
estudiar alemany, tot i que he de dir que l’he perdut
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també això va a dies perquè a vegades ho engegaries tot a rodar, aquesta feina té l’avantatge que
t’ensenya molt. En aquesta feina es fa un aprenentatge continuat de com funcionen les coses fora del
laboratori. Tant és així que jo penso que seria bo
que tothom passés, en alguna etapa madura de la
seva trajectòria professional, per un càrrec de gestió
perquè així s’entendrien moltes de les limitacions i
circumstàncies que envolten i condicionen, en
aquest cas, la feina de recerca.

Despatx de direcció de l’I BB.

bastant perquè no el faig servir gaire. I per últim, he
anat aprenent anglès. Però l’anglès és una llengua
que a mi em va arribar tard i, tot i que la parlo i l’escric a diari, no l’he arribat a dominar pas tant com
el francès. I amb aquests cinc idiomes vaig tirant i
sortint-me’n una mica com puc.
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Com i quan accedeix a la direcció de l’IBB? Què la
va motivar?

Vaig accedir a la direcció de l’IBB el febrer del
2015, si no ho recordo malament. He ocupat
aquest càrrec durant quatre anys i ara, en sortir novament elegida, estic immersa en el segon mandat.
Vaig accedir a aquest lloc perquè el director anterior, el Dr. Valentí Rull, va dimitir de manera inesperada, després d’un any ocupant el càrrec. De fet, jo
no havia volgut mai saber res d’aquest tipus de càrrecs relacionats amb la gestió directiva, però va ser
la gerent d’aleshores qui em va començar a dir que
estaria bé que em presentés al càrrec. Tot i negarm’hi diverses vegades, les pressions van continuar.
Això, juntament amb aquell sentit estrany de la responsabilitat i del deure que tenim a vegades i que
més aviat és un mal negoci, va fer que finalment
m’hi acabés embolicant.

En comparació amb la feina de docència, què li
agrada més?

Valorant el que m’agrada més, per ordre, diria
que en primer lloc s’hi troba la recerca, amb diferència; en segon lloc ja he comentat que la
docència també m’agradava, tot i que, actualment,
no sé si m’hi avindria massa. I la gestió directiva,
que com veus la deixo en tercer lloc, té moments
de tot. Tot i així, m’agradi més o m’agradi menys, i

En una època en què les relacions entre el govern
de la nostra autonomia i el govern central han
estat, i continuen essent, complexes, ha patit
aquesta situació politicosocial des de la direcció
de l’IBB?

Des que tenim aquest context polític i des de la
direcció de l’IBB, no he copsat cap problema relacionat amb aquesta situació politicosocial. No vull dir
que, a l’hora de dinar, el personal no parli de política, és normal que així sigui, com ho és que tots siguem lliures de tenir la ideologia i l’opinió que més
ens agradi. Però el que tots tenim clar és que aquí
es ve a fer recerca, no es ve a fer política. I tot
l’equip IBB mantenim la neutralitat absoluta en
aquest espai.
I des de fora, tampoc hem tingut mai cap problema. Pensa que jo vaig a Madrid cada dos per
tres i, amb el CSIC, aquest problema polític ni tan
sols el comentem. Si haig de dir el que penso, crec
que al govern d’Espanya la recerca li interessa poc i
a la Generalitat encara menys; per la qual cosa diria
que aquesta situació política no ha transcendit a
l’àmbit científic.

L’IBB és un centre que va ser fundat l’any 1 934
per Pius Font i Quer com a resultat de la segregació del departament de Botànica del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona. Després d’ell,
Oriol de Bolòs Capdevila i Antoni de Bolòs Vayreda, entre d’altres1 , en foren directors, també.
Vostè és la primera dona que ocupa aquest càrrec. Tot i que en el llarg camí d’igualtat entre homes i dones socialment s’ha avançat força,
també és cert que, a hores d’ara, la igualtat no
sempre hi és. A vostè li ha suposat algun entrebanc el fet de ser dona per aconseguir aquest
1Els

Drs. Josep M. Montserrat, Alfonso Susanna i Valentí Rull,
també en foren directors.
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lloc? O a l’hora de mantenir-lo? I en la seva carrera com a investigadora?

Zero! No he notat mai cap mena de discriminació, ni res que s’hi assembli, pel fet de ser dona. De
fet, quan aquí presentes un currículum es valora la
formació i l’aptitud d’aquella persona, no pas si és
dona o home. Però sí que és veritat que dins el CSIC
hi ha més científics titulars homes que dones, tot i
que no és una diferència exagerada. No obstant, sí
que és més marcada pel que fa als càrrecs de més
responsabilitat.
Respecte això, ara diré quelcom que potser no
serà del grat de tothom, però és el que penso. Considero que el problema de fons és que les persones
esperem que l’administració ens solucioni els problemes. I és cert que l’administració pot fer algunes
accions, però la societat està formada per individus
i cada individu, primerament, hauria d’assumir la seva pròpia responsabilitat, i jo crec que aquí les dones no hem assumit suficientment la responsabilitat
que ens pertoca. No n’hi ha prou de manifestar-se
el dia 8 de març, si les tasques de casa no es distribueixen a parts iguals. Si les dones arribem a casa i
ens cuidem dels nens, només nosaltres fem festa
quan estan malalts, o el pare va amb bicicleta mentre nosaltres fem el sopar, per posar alguns petits
exemples quotidians, això, per molt que ens manifestem, l’administració no ens ho solucionarà i els
nostres currículums se’n ressentiran. Només cal ferse una pregunta: quantes dones se’n van de postdoc i deixen el marit amb les criatures? I a l’inrevés?
Crec que la resposta a aquesta pregunta evidencia
clarament el problema. Així doncs, és realment que

H erbari de l’I BB.

la societat ens està limitant? Segurament sí, però la
base del problema podria ser que nosaltres mateixes ens estem autolimitant. M’agradaria que aquestes paraules no s’interpretessin malament. El que
vull dir és que la feina a fer comença, per a cadascú, a casa nostra. I mentre no ho solucionem a
casa, el problema persistirà.

A Flora Catalana, tenim la impressió que cada cop
més la botànica, i els estudis que en deriven, no
són una prioritat per al nostre país. I encara
menys l’activitat de recerca vinculada a aquestes
disciplines. Però a l’IBB sí que es fa recerca en
aquest camp, una tasca de recerca que no és gaire coneguda per les persones que no es mouen en
l’entorn científic ni acadèmic. Quina tasca realitzen a l’IBB?

A l’IBB treballem en camps de recerca molt diversos com estudis de flora, sistemàtics i taxonòM ILFULLES, núm 4 34
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mics, d’evolució, de filogeografia, d’etnobotànica,
d’història de la ciència i d’altres que podríem encabir dins el context de la botànica entès en sentit
ampli. No obstant, si volem afinar una mica més,
els nostres estudis es classificarien més aviat dins el
marc de la biologia evolutiva que no pas dins del de
la botànica entesa en un sentit més clàssic.

Quina transcendència té aquesta tasca?

Pel que fa a la transcendència, crec que l’Institut,
encara que sigui petit, té una productivitat elevada.
Però aquesta productivitat principalment es dirigeix
a la comunitat científica, ja que els resultats dels
nostres estudis els publiquem en revistes internacionals, amb factor d’impacte, que van dirigides
només a especialistes. Això és quelcom que passa
desapercebut per al públic general. Conscients
d’aquest fet, i amb una voluntat clarament divulgadora, a l’IBB, en els últims anys, hem fet un esforç
gran per comunicar els resultats de la nostra recerca
a la societat, sobretot en la part més comunicable.
S’ha de tenir en compte que hi ha alguns camps de
recerca en què la tasca divulgadora té menys dificultat (com és el cas de l’etnobotànica) que no pas
en d’altres on la complexitat terminològica i tècnica
dificulta considerablement la tasca comunicadora.
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Com veu el futur de la botànica a Catalunya? I a
Espanya?

El futur de la botànica a Catalunya, a Espanya i
al món, des del meu punt de vista, és molt negre,
perquè els governs no estan interessats en la recerca, i molt menys en la recerca bàsica, no aplicada;
el que descriuríem com “el coneixement per al coneixement”. Si és biomedicina, per exemple, i cura
el càncer, encara en fan cas, però això de conèixer
els organismes no els preocupa en absolut.
Jo crec que aquí passarà com a França. Allí van
anar eliminant les assignatures de botànica de totes les disciplines acadèmiques, fins al punt que
ara no tenen científics preparats que puguin reconèixer els organismes vegetals i, conseqüentment, es veuen obligats a anar-los a buscar a
l’estranger. El problema és que difícilment conservarem o conscienciarem si no coneixem els organismes. No se li dona cap prioritat, actualment, a
aquest tipus de coneixement, i el problema el tenim també dins el sistema cientificoacadèmic, perquè si tu tens un estudiant i li dius que treballi en
flora, l’estàs sentenciant directament, perquè no

Un dels laboratoris de l’I BB.

tindrà cabuda dins el món acadèmic. Davant
d’aquesta situació, no sé pas què farem quan se’ns
jubilin els especialistes; llavors seqüenciarem, però
potser no podrem posar nom a les plantes, ni als
organismes en general, simplement perquè no els
coneixerem. Per altra banda, el mercat laboral no
té demanda de botànics, per la qual cosa tampoc
existeix una pressió social que demani professionals qualificats al sector acadèmic. Penso que hauria d’existir una via d’entrada al sistema que
permetés estabilitzar gent amb formació sobre
flora, o sobre organismes en general.
El paper que pot fer, i ja ha començat a fer, Flora
Catalana és suplir aquesta mancança que s’està generant en el món acadèmic, mantenint el coneixement dels organismes en mans de persones no
professionals.

Quin paper hi pot jugar l’IBB?

L’IBB no té marge d’actuació per jugar un paper
actiu davant d’aquesta situació, precisament perquè
l’IBB es nodreix de places d’investigació del CSIC i
aquest només prioritza la investigació d’impacte, on
els treballs de botànica clàssica no hi tenen cabuda.

Fent una ullada a la seva trajectòria curricular,
veiem que ha participat en 35 projectes de recerca i en 229 publicacions. Quins projectes són els
més rellevants per a vostè? Què en destacaria?

Tots els projectes que fem a l’IBB són rellevants
per a nosaltres i consegüentment per a mi. N’hi ha
alguns que tenen una especial rellevància pel fet
d’estar directament vinculats al nostre territori, com
és el cas dels projectes etnobotànics (normalment
finançats per institucions catalanes), mentre que
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Exemple d’un projecte del grup de recerca EtnoBioFiC.
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d’altres, sovint finançats pel Ministeri, tenen rellevància perquè són més grans, més amplis i sovint
amb tècniques més noves. Però dins d’aquest ventall, destacaria que m’agraden especialment aquells
projectes que em fan sortir de la zona de confort.
Aquells que d’entrada no sé com resoldre. Jo no
vull que els meus doctorands facin allò que jo ja ser
fer, perquè la ciència no avança pas així. La ciència
avança si ells aconsegueixen fer coses que jo no sé
fer, aportant així coneixement nou a la comunitat
científica.

Dins les seves ocupacions professionals, també
sabem que és corresponsable, junt amb el Dr. Joan Vallès, del grup de recerca EtnoBioFiC
(http://www.etnobiofic.cat/). Què la va motivar a
formar-ne part? Quina tasca hi fa vostè? Com hi
participa l’IBB?

Aquest era un grup que havia creat el Dr. Joan
Vallès (catedràtic de Botànica de la Facultat de
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB) ja fa
bastants anys, i jo m’hi vaig incorporar més tard. El
cas és que em va agradar el lligam amb el territori
que aquest grup de recerca té. A més, considero
que el coneixement tradicional està molt empobrit
en les generacions nostres i posteriors, i penso que
aquest coneixement s’hauria de preservar. Personalment, la vida urbana no m’agrada gens i m’adono

que en allunyar-nos de la vida rural i de la natura
s’empobreix també el vocabulari, simplement perquè aquest allunyament implica no conèixer estris,
plantes, construccions, llocs, etc. i consegüentment
no hi ha necessitat d’anomenar-los. Per tot això, i
amb ànim d’ajudar a preservar aquest coneixement
i la llengua, em vaig enamorar de l’esperit d’aquest
grup de recerca.
Actualment coliderem el grup el Dr. Vallès i jo, i
podem treballar bé perquè el laboratori de Botànica
de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB és una unitat associada al CSIC, per la
qual cosa entre nosaltres i el laboratori hi pot haver
intercanvi d’investigadors, de recursos, etc. I així
aconseguim poder treballar com un grup de recerca
únic repartit entre dos centres.

Un altre tema que ens interessa i ens preocupa
alhora és la pèrdua del coneixement dels usos de
les plantes per la desaparició de les generacions
que les havien fet servir de primera mà. D’uns
anys ençà, però, s’ha despertat interès per
aquest camp i voluntat de recuperar-lo. Des del
seu punt de vista, és possible? S’hi està fent
prou? Creu que s’hauria de fer quelcom més al
respecte?

Sí que és veritat que s’ha despertat una mica
l’interès per les coses més naturals i, per posar un
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Treball de camp.

exemple, pel que fa referència tant al menjar com
als medicaments, molta gent pensa que es podria
viure sense consumir productes tan manipulats artificialment. Crec que, en aquest aspecte, es fan actuacions, però bàsicament són de caire individual;
no veig que es facin gaires polítiques sobre aquest
tema. Les polítiques a les quals em refereixo passarien per l’educació, sobretot en medis urbans. Si des
de petits no hi ha una educació per a fomentar
aquest contacte amb la natura i l’ús dels recursos
naturals que tenim a l’abast, la gent que viu enmig
de l’asfalt no l’acaba coneixent. Aquesta educació
hauria de ser a tots els nivells, tant des dels centres
educatius com des de les famílies.
Aquesta manca d’educació comporta que la
gent no coneix l’entorn, ni les plantes que hi viuen,
ni sap què és embrutar-se amb terra, etc. i això, per
a mi, no és bo, perquè considero que aquesta manca de contacte amb la vida natural ens empobreix
molt com a éssers vius. Com he dit, penso que alguna cosa s’està fent al respecte, però també penso
que tot es fa a posteriori. Si no eduquem, si no vetllem pels usos del sòl, si no protegim els productes
de proximitat, etc., costarà que aquest coneixement
perduri. I aquí sí que l’administració hi pot jugar un
paper molt important.

Per últim, una pregunta de caire una mica més
personal, si ens ho permet. Fora de l'àmbit laboral, quina o quines aficions ocupen el seu temps
lliure?

No tinc gaire temps lliure, i el que tinc aviat és
ocupat. Per altra banda el terme “vacances” pràcticament no existeix en el meu diccionari i, francament, tampoc en soc gaire partidària. Vaig
créixer sense fer-ne i, a hores d’ara, encara soc
viva. Tot i així, el temps que tinc lliure normalment
el treballo perquè la recerca, més que una feina,
per a mi és una filosofia de vida i m’apassiona.
M’agrada especialment anar d’expedició perquè,
encara que sigui feina, surto al camp i això, per a
mi, és com anar de vacances. A part de les hores
lliures que passo treballant, m’agrada molt anar a
la muntanya, sola o amb molt poca gent; de fet,
m’agrada molt anar-hi sola, tot i ser conscient
que no és gaire recomanable. I l’altra cosa que
m’agrada molt és ballar; intento practicar-ho una
mica cada setmana. Ballo sardanes, encara que
m’agrada ballar de tot. Ballar és quelcom que
aconsegueix que desconnecti de tot, simplement
perquè, si quan balles no estàs pel que fas,
t’equivoques. I amb això ja omplo el poc temps
lliure que tinc.

Francesc Caralt Rafecas. President de Floracatalana. M és ...
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George Bentham
i el seu viatge a Barcelona el 1 825
TEXT: Anna Maria Rauret i Dalmau

A

partir de l’estudi del primer jardí botànic de la
Universitat de Barcelona,
situat a l’antic convent del Carme
(1842-1873) [1], vaig descobrir un
document on es llistaven els llibres dels quals es disposava per
als estudis de botànica, és a dir,
els fons bibliogràfics a disposició
dels estudiants. És aquí on se cita
com obra de consulta el llibre de
George Bentham “Plantes indigènes
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des Pyrénées et du Bas Languedoc,
avec des Notes et Observations sur les
espèces nouvelles ou peu connues:
Précédé d’une Notice sur un voyage botanique fait dans les Pyrénées pendant
l’été de 1 825”[2].
La lectura d’aquest títol em va
interessar i vaig voler analitzar el
seu contingut botànic i el resultat
va ser presentat en forma de comunicació oral a les IX Jornades
d’Etnobotànica en Llengua Catalana, a Canillo (Andorra) [3]. L’estudi de les plantes recollides a
Andorra per George Bentham i la
comparació amb els llistats de
flora actual [4,5,6] han permès
constatar la desaparició d’algunes espècies, tot i que en aquest
article ens centrarem en el desplaçament d’aquest botànic fins
a la ciutat de Barcelona.
George Bentham era un botànic anglès establert a Montpeller,
on va residir amb la seva família
[7]. Bentham es va proposar fer

El botànic anglès Georges Bentham.
Font: Viquipèdia.

George Bentham va ser un
botànic anglès resident a Montpeller. L’any 1 825 va fer una expedició per herboritzar al Pirineu
i arribà també fins a la ciutat de
Barcelona. Gràcies al seu llibre
“Plantes indigènes des Pyrénées
et du Bas Languedoc, avec des
Notes et Observations sur les
espèces nouvelles ou peu connues: Précédé d’une Notice sur
un voyage botanique fait dans
les Pyrénées pendant l’été de
1 825”, podem descobrir el seu
pas per Catalunya i la seva percepció del país.

un viatge per herboritzar els Pirineus en sentit ampli, i sortí de
Montpeller el 17 de maig. Tenia
un interès especial a recollir personalment les plantes per poder-les
identificar i classificar, així com
rectificar errors que existien en
catàlegs anteriors i completar les
descripcions botàniques. Creia necessari fer-ho amb plantes vives i
no únicament amb plecs d’herbari.
Un viatge de més de tres mesos, del 17 de maig al 19
d’agost, requeria una bona planificació i el suport de diferents
naturalistes locals de les poblacions per on passaria durant el recorregut. En aquesta aventura el
va acompanyar George Arnott
Walker-Arnott
d’Edimburg,
eminent botànic escocès amb
qui ja havia treballat en diferents
ocasions. També el varen acompanyar, durant una part del viatge, Esprit Requien d’Avinyó i
Urbain Audibert de Tarascó.
Al llarg del seu llibre explica
que els desplaçaments entre ciutats, quan les distàncies eren llargues, es feien en diligències i en
mules, o a peu quan els itineraris
eren entre pobles o recorreguts
de muntanya.
El seu objectiu era portar a
terme un catàleg de les plantes
autòctones del Pirineu i el Baix
Llenguadoc, cosa que donà lloc a
la seva primera publicació. La
nomenclatura seguida és la pro-
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posada en l’obra Prodromus de De
Candolle, el Nomenclator botanicus d’ Steudel i puntualment en alguna obra d’altres autors. El catàleg
és un recull de 629 espècies.
A la part del catàleg, identifica
les especies recol·lectades, classificant-les amb el nom llatí, seguint les normes de l’època. Dona
també una indicació geogràfica, a
partir de l’àmplia àrea herboritzada, distingint diferents zones dels
Pirineus i del Baix Languedoc i especificant les que son comunes a
tots aquests indrets.
El catàleg diu que només inclou les fanerògames, encara que
també hi figuren algunes criptògames i cinc espècies de falgueres. També s’ocupa d’estudiar en
profunditat quatre gèneres: Cerastium , Orobanche , Helianthemum i Medicago .
Per facilitar futurs viatges a altres botànics per aquests indrets,
dona consells sobre els itineraris
més adients, llocs de parada,
valls que són millors per herboritzar i època de l’any idònia per
trobar segons quines espècies.

L’any 1 825
va fer una expedició
per herboritzar
al Pirineu i arribà
també fins a la ciutat
de Barcelona
També inclou un llistat del que ha
de portar un botànic quan fa un
viatge a buscar plantes per catalogar, des del nombre de fulls de
paper, fins a la vestimenta i les
eines per a herboritzar. Els detalls
són d’allò més curiosos.
En el seu relat de viatge no es
preocupa només de donar les in-

Portada del catàleg publicat per Bentham el
1 826. Font: Viquipèdia.

dicacions de les espècies recollides i dels llocs, sinó que també
relata els costums de les zones
que visita i els esdeveniments
que s’hi han produït. Hi explica
petits fragments de la història del
lloc, costums del país, de la vestimenta, de la mena de menjars
(rostes, sopa d’aigo, rancio ) o la
qualitat dels diferents llocs per
hostatjar-se, fent menció dels
llits, de les mantes, etc. Així
doncs, aquest recorregut es converteix també en un estudi de la
categoria d’assaig etnobotànic.
No estalvia opinions davant de
diferents situacions: n’és un
exemple quan explica els costums dels andorrans dient que
són «contrabandistes» o quan
qualifica de «garrepes» els capellans de pobles de muntanya. Les
opinions, en ocasions, són molt
crítiques i molt agudes.
Sorprenentment, quan es dirigeix cap a Barcelona tot són elogis, i l’anomena “la bonica capital

de Catalunya”. Sortiren de Perpinyà el 31 de maig, feren nit a
Girona i l’endemà arribaren a la
ciutat de Barcelona. Durant el viatge, quan la diligència fa el canvi
de cavalleries, aprofiten per herboritzar a la dreta i l’esquerra del
camí, així com també quan les
pujades són lentes o quan el camí
és dolent. Al llarg del trajecte elogia l’existència d’extenses ciutats
i pobles que voregen el mar i fa
al·lusions tan precises com les de
l’herborització exitosa que va dur
a terme al voltant de l’hostal la
Granota, prop de Sils. Parla de
pobles nets i de l’elegància, de la
salut i dels costums dels habitants
de la costa, fet que contrasta, i
molt, amb la “desolació universal” i la brutícia dels paisatges i
personatges de l’interior. També
escriu sobre el vigor de la vegetació de les costes catalanes, gens
comparable amb les de França,
gràcies al clima.

El seu objectiu era
portar a terme
un catàleg de les
plantes autòctones
del Pirineu i el
Baix Llenguadoc
Li criden l’atenció plantes
com les atzavares, als quals fa
referència dient: “Els Agave
americana voregen la carretera i
floreixen a partir del novè o desè
any. Durant el nostre pas les tiges d’aquestes plantes eren encara joves, la majoria no tenien
més de dotze o quinze peus
d’alçada i les seves inflorescències no estaven desenvolupades
encara i tenien l’aspecte d’espàr-
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recs gegants”. I segueix la descripció de la manera següent:
“Diverses espècies d’Opuntia estaven en plena floració, formant
espessos arbusts de quatre a sis
peus d’alçada, amb un esclat de
vermell i groc. L’estat dels camps
recorda més els favors de la natura que els esforços de l’art. Les
oliveres, els garrofers, les vinyes,
el blat, gairebé sempre tots barrejats en el mateix camp, s’entrellacen i interfereixen entre ells, i
si donen collites bastant bones,
és perquè la força de la vegetació els proporciona mitjans per
resistir l’estat d’abandonament
en el que queden”.
Un cop a Barcelona, s’hi hostatjaren quatre dies i només van
poder fer-hi dues herboritzacions: l’una pels voltants de “mont
Jouy”, referint-se a Montjuïc,
apuntant que va ser molt rica en
espècies, i l’altra a Sarrià, que ho
va ser menys, i es lamenta de no
haver pogut anar fins a “mont
Serrat”, referint-se a Montserrat.
Recomana als futurs botànics
que es quedin més dies a la ciutat
per anar a Montserrat, que és una
excursió molt curiosa, i que ampliïn l’herborització a les planures
més enllà de Montjuïc, apuntant
que segurament seran riques en
plantes silvestres, i acaba advertint que hi ha altres zones menys
interessants, perquè gairebé sempre són cultivades i doncs, mancades de flora silvestre.
També fa una menció especial
al jardí del Dr. Joan Francesc
Bahí. Aquest metge va ser el primer que va donar a conèixer que
l’epidèmia que s’estenia per la
ciutat no era ni més ni menys
que la febre groga (1822).
Aquest diagnòstic el va portar a
ser considerat un enemic per part
dels comerciants, que van inter-

pretar que els perjudicava amb
les mesures sanitàries que s’havien pres a causa de l’epidèmia.
També va ser perseguit per les
autoritats dels diferents governs
d’Espanya. Fou acusat de servilisme sota el règim constitucional i
de liberalisme sota el govern absolut, i tot plegat el va dur a
amagar-se durant molts anys a
les muntanyes de l’interior de
forma obligada. Quan Bentham
arribà a Barcelona, feia molt poc
que el Dr. Bahí ha pogut tornar a

Amb aquest relat
tenim l'oportunitat de
conèixer millor
el que representava
un viatge per
herboritzar a principis
del segle XIX
la seva posició de director del
jardí botànic que porta el seu
nom. Bentham el descriu així: “El
jardí, que mai ha gaudit d’un
botànic actiu o d’un capital considerable, ha sigut quasi destruït
durant les últimes revoltes, fins i
tot els sous del jardiner no s’han
pagat durant dos o tres anys. Tot
just hi queden queden cinc-centes plantes, però entre aquestes
cinc-centes hi ha Schinus molle ,
Varronia alnifolia , Caesalpinia
sappan , Acacia longifolia , A.
horrida , etc., Physalis aristata i
d’altres espècies que en d’altres
llocs són pobres arbustos esquifits, que amb prou feines vegeten
als nostres hivernacles, i que en
el jardí, a l’aire lliure, creixen fins
a mides considerables”. Elogia el
clima i destaca: «Cap clima, en la
nostra part del globus, no és tan
sa”, i critica que en un ambient

tan favorable no es disposi d’un
jardí botànic amb un “botànic
distingit” com a director que hi
posi el seu talent, i d’una dotació
econòmica suficient per a mantenir-lo. Tot ho atribueix al “govern d’aquest desgraciat país”,
tal com escriu.
“De Barcelona, retornem a
Perpinyà pel mateix camí…”. Finalitza així el seu viatge per terres
gironines i del pla de Barcelona,
on pràcticament tot han estat
elogis i admiració per com creixien les plantes i pel bon clima.
Amb aquest relat tenim
l’oportunitat de conèixer millor el
que representava el 1825 un viatge per a herboritzar, les dificultats que es van trobar a les
muntanyes, el temps, els camins,
els problemes d’allotjament o el
menjar, a més de la càrrega de
les plantes recollides, la seva
classificació i l’enviament a la
ciutat. Tot plegat, una aventura
plena d’anècdotes amb la gent
del país i els seus costums. Sens
dubte es tracta d'un relat d'innegable valor etnobotànic, a causa
de les nombroses observacions
de caràcter etnogràfic aportades
per l'autor.

Anna Maria Rauret i Dalmau és
doctora en Filosofia i Lletres, secció
d’Història, per la Universitat de Barcelona, i professora d’Arqueologia a
la Universitat de Barcelona, actualment jubilada. Membre de Jardins i
Jardiners, Institució Catalana d’Estudis Agraris, Institut d’Estudis Catalans. Sòcia de Flora Catalana,
membre del Grup Local del Barcelonès i Baix Llobregat, i sòcia
d’Amics del Centre de Formació del
Laberint. Més ...
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Teixeix lligams amb les plantes

La ginesta
Idees de la cistelleria italiana
Continuem aquesta sèrie d’articles de cistelleria amb la tan coneguda i olorosa ginesta.
Des d’Itàlia ens arriba la idea de teixir-la i fer-ne assecadors o fruiteres.

TEXT I IMATGES: Anna Sínia

A

mb les seves flors de juny i juliol, la ginesta
(Spartium junceum) tenyeix les muntanyes i
ribes de groc i dona la benvinguda a l'estiu
amb una aroma peculiar.
En els àmbits històric i literari, la ginesta ha estat
present en la nostra cultura, havent estat escollida
com a flor nacional, tot i que no ha entrat a formar
part de la cistelleria catalana fins fa poc.

La ginesta altra vegada
la ginesta amb tanta olor
és la meva enamorada
que ve al temps de la calor.

Responsabilitat i precaució amb les plantes

(...)

Joan Maragall

(...) Los carrers i les places estaven tan sembrats de flors de ginesta i coberts de capblaus i roselles que dolia haver-los de trepitjar; de vegades, me
feia la il·lusió de que em passejava per un bocí de
sembrat (...)
Jacint Verdaguer

Ginesta (Spartium junceum).

Aquests són dos petits exemples d’autors, possiblement dels més coneguts, que han donat a la
ginesta una rellevància literària, tot i que també
podríem citar Narcís Oller, Josep Pla, Santiago Rusiñol, entre d’altres.
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sarga, no calia tenir en compte la lluna a l'hora de
fer la collita d’aquesta espècie. Per a assecar les tiges, les deixarem al sol i les tombarem, quan calgui,
per a garantir un assecat uniforme, d'aquesta manera s’anirà emblanquint. Si volem que conservi el
color verd hem de deixar-la assecar a l'ombra. A
partir d'aquí, en el moment que decidim utilitzar-la,
l'haurem de posar una nit en remull perquè recuperi la flexibilitat necessària per a poder treballar-la.
La cistelleria italiana va saber veure una mica
més enllà de les seves flors i la seva aroma, la va
tocar i la va teixir, la va apropar als usos domèstics i
a la saviesa popular, i la va saber convertir, entre
d’altres estris, en un assecador de tomàquets i figues. Van ser els pobles costaners que, en contacte
amb la ginesta i la brisa de mar, van entendre les
possibilitats d’aquesta planta. Amb la ginesta podem crear peces lleugeres, que deixen passar l’aire
entre les tiges trenades facilitant l'assecat, en cas
d’agafar humitat, i evitant que es podreixin. Tot seguit, us mostrem com realitzar una peça que podem utilitzar com a fruitera, per a posar les claus o
com a centre de taula. La seva forma peculiar li donarà un toc genuí allà on decidiu posar-la.
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És una planta fàcil de reconèixer, amb tiges llargues, cilíndriques i verdes. Les fulles són petites i es
marceixen aviat. És a les tiges on recau la funció
clorofíl·lica i, per aquest motiu, són verdes. Aquesta
és una estratègia per a conservar l’aigua en climes
secs que, d’altra manera, es perdria per les fulles.
Pot assolir més de dos metres d’altura i s’escampa
molt. Pel seu desenvolupament necessita sol i no li
cal massa aigua. Quan està florida no pots fer més
que mirar-la i apropar-te a olorar la seva agradable
fragància. Si n’agafes unes branques i les poses en
un gerro damunt la taula, enriquiràs la casa amb
perfum i elegància.
La ginesta és de la família de les lleguminoses i,
com a tal, després de la floració produeix llegums
–fruit de forma allargada que quan s’asseca s’obre
en dues valves per a alliberar les llavors que conté–.
És abans de florir, o quan ja ha perdut totes les tavelles, que n'hem de fer la recol·lecció. Agafarem
branques i prioritzarem les que vegem que són més
boniques i llargues, evitant les branques seques.
Quan vaig aprendre a fer aquest assecador que
s’explicarà a continuació, de la mà d'una noia italiana, em va comentar que a diferència del vímet o la
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TREBALLEM LA GINESTA
Per a tenir la ginesta preparada per a poder
treballar-la, primer l’haurem d’haver collit,
preferiblement a finals de juliol o agost. La
deixarem assecar al sol si la volem
blanquejada o a l'ombra si la preferim verda.
Quan la tinguem ben seca, la posarem tota
la nit en remull perquè les fibres recuperin la
flexibilitat i les puguem doblegar sense que
es trenquin.

1.

Materials necessaris: tisores, fil de cànem i tiges de ginesta.

Agafarem dues tiges, més aviat gruixudes, i les tallarem a la mida d'uns 20 cm. Seguidament, els farem dos talls seguint
el perímetre de la tija, cada tall a 1 cm aproximadament de cada extrem de tros de tija, formant-hi un solc clarament definit. A cada un dels dos solcs hi lligarem un cordill de cànem d’uns 40 cm de llarg. Aquests dos trossos de tija, serviran de
base per a l’estructura de la peça que estem fent.
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2.

Col·locarem els dos trossos de 20 cm sobre una superfície plana, disposats paral·lelament i distanciats, més o
menys, entre 20 i 25 cm. Seguidament haurem de col·locar
un petit feix de tiges, més primes, de manera perpendicular als 2 trossos que formen la base de l’estructura, tal i
com es pot veure a la imatge.
3.

Un cop disposat el feix de tiges transversalment,
s’haurà de fer la nuada del feix amb els dos trossos de tija
perpendiculars, tal i com es pot veure a la imatge, assegurant-nos que ambdós nuades quedin fortes.
4.
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Acte seguit, farem més
manats petits amb les tiges fines de ginesta, els
quals col·locarem, un a
un, al costat del feix lligat
anteriorment de manera
que el conjunt quedi ben
atapeït. Cada feix s’haurà
d’anar lligant tal i com ja
s’ha explicat pel primer.
S’ha de tenir en compte
que els feixos de tiges
s’han de disposar capiculats, és a dir, si el primer
feix de tiges es disposa
amb la part més gruixuda
de les tiges a la banda dreta (considerant que els feixos de la
peça es disposen horitzontalment davant nostre), el segon feix
es col·locarà de manera que la part més gruixuda de les tiges
quedi a l’esquerra. D’aquesta manera, alternant l’orientació
dels feixos s’aconseguirà un acabat més compacte i uniforme.
5.

i Anirem lligant els
feixos, lligantlos capiculats, fins que ocupem la
longitud total dels dos
trossos de tija que conformen la base de l’estructura. L’última nuada
s’haurà de fer encaixant
el fil de cànem amb els
solcs que havíem fet a
l'extrem contrari dels
dos trossos de tija.
D'aquesta manera el fil
no s’escaparà.
6

7.

Amb dos trossos més
de cordill, lligarem tots
els extrems dels feixos
com si volguéssim simular les puntes de l’embolcall d’un caramel.
Responsabilitat i precaució amb les plantes

8.

i
Arribats aquí, agafarem una de les puntes de la
peça que estem fent, i la dividirem en dos manats, que doblegarem un cap a cada cantó formant així els laterals de
la peça. Repetirem el mateix a l'altra punta. Un cop disposats els manats formant els laterals, lligarem l’extrem de
cada manat amb el del seu contrari, de manera que quedaran dos lligams a cada meitat dels laterals.
9

1 0.

Llavors anirem
lligant els laterals,
començant per un
dels extrems. Agafarem una de les tiges
llargues que prèviament haurem preparat i la passarem per
la part interior del
manat que forma el
lateral, fent-la lliscar
fins a la seva meitat,
orientant ambdós extrems cap a fora de la
peça. Unirem les dues puntes d’aquesta
la tija i les enroscarem, fent-les girar sobre elles mateixes. Quan
haurem donat unes quantes voltes, la tija tendirà a doblegar-se
sobre ella mateixa, així que deixarem que faci el manyoc. De la
mateixa manera, anirem lligant els laterals, fent nuades a iguals
distàncies, tal i com es mostra a la imatge.
11.
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Donarem la volta a tota la peça repetint aquesta acció
tantes vegades com necessitem, que bàsicament dependrà
de la mida de la nostra cistella i de la llargada de les tiges
amb les que nuem. Aquestes nuades han de quedar molt
fortes; és el que farà que la fruitera/assecador quedi consistent.
1 2.

13

i

1 4.

Per a acabar, tallarem totes les puntes de les tiges que no hagin quedat lligades.

Com que les tiges
s’havien hidratat per poder-les treballar, s’haurà
d’esperar que la peça
s’assequi completament
abans de fer-la servir.
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1 5.

Anna Sínia es dedica a la cistelleria des del 2004, com a deixebla d'Isidro Grau, a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà).
Des de llavors la vida se li ha teixit entre la muntanya i la sarga. Venint del món de l'agroecologia, amb la cistelleria va trobar
el lligam màgic entre els avantpassats i el compromís social i natural que necessitava per a donar sentit a la vida. Ha col·laborat amb el GEPEC (grup d’estudi i protecció dels ecosistemes catalans), el Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet i altres
col·lectius i associacions relacionades amb el món rural i l'ecologia, en la divulgació de la cistelleria des de la vessant de la
cultura popular, del desenvolupament rural, de l'ecologia i del medi ambient. Més ...
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RECOL·LECCIÓ,
ASSECAT I MANIPULACIÓ

de plantes remeieres a la franja litoral catalana
A l’hora de recol·lectar plantes medicinals a la franja litoral catalana, és convenient tenir en compte
les condicions meteorològiques que es donen durant la recol·lecció.
A les zones de l’interior on hi predomina l’aire sec, la tasca de recol·lectar i assecar les plantes és més
simple que al litoral. Allí, la humitat ambiental provocada bàsicament per la proximitat del mar,
fa que aquesta tasca sigui més compromesa.
Aquest article, fruit sobretot de l’experiència, pretén facilitar unes pautes bàsiques de recol·lecció
de plantes per a ús domèstic, amb la finalitat que el resultat final sigui òptim.

TEXT: Pilar López Serra, IMATGES: Josep M. Vallès
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A

l’hora de collir i conservar plantes medicinals, cal tenir present el clima de l’indret on
es vol recol·lectar. No és igual manipular
plantes en un clima sec que en un clima humit. Les
condicions meteorològiques condicionen tot un seguit de tasques que cal planificar bé si es vol obtenir
un producte de qualitat òptima que garanteixi la màxima conservació de les propietats de cada espècie
recol·lectada.
La majoria de manuals de manipulació de plantes ofereixen unes pautes de temps i espais adequats per a collir-les, assecar-les i conservar-les que,
generalment, són efectives en climes que gaudeixen
d’aire sec a l’atmosfera la major part de l’any.
Però... com es poden recol·lectar i assecar plantes
en unes condicions ambientals adverses? Seria el
cas de la franja litoral catalana, on la marinada empeny l’aire humit mediterrani terra endins fins que
topa amb la serralada Litoral o la Prelitoral, depenent de la latitud. En aquesta franja el grau d’humitat és relativament elevat i constant, amb l’excepció
dels dies que el règim predominant de vents és del
nord, nord-oest o oest, en els quals la humitat de

l’aire disminueix. No cal dir que la humitat s’accentua com més vora mar es baixa.
Tenint en compte que les plantes necessiten aire
sec per a assecar-se i conservar-se i que la humitat
les pot malmetre, a l’hora de manipular-les cal seguir escrupolosament algunes instruccions si es volen obtenir resultats òptims. Cal destacar que, en
aquest article, es parla de la collita de plantes per a
ús domèstic, ja que la destinació comercial està
subjecta a una sèrie de controls de qualitat que no
són objecte d’aquest article.
Els suggeriments que s’exposen a continuació
són fruit de l’experiència de quaranta anys de recol·lectora i d’aprenenta de remeiera. Provenen de
l’aplicació de les mesures utilitzades per a corregir
errades, de l’observació de resultats, de les encertades indicacions facilitades per les mestres remeieres
i, sobretot, del seny i la lògica.

Recol·lecció i conservació de les plantes. Conèixer,
recol·lectar i manipular plantes remeieres pot esdevenir una activitat agradable, profitosa i agraïda si,
al fer-ho, sabem ser respectuosos amb el medi ambient.
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Com s’hauria de portar a terme aquesta activitat?
1 . Identificant-les correctament.
2. Sempre és aconsellable gaudir del passeig
per la natura. Les feines, fetes a gust, acostumen a tenir millor resultat.
3. Recol·lectant-les quan toca, on toca i com cal.

4, 5 i 6. Assecant-les, desant-les i conser-

vant-les bé, perquè no perdin propietats.
7. Mantenint la higiene necessària en tot

mo-

ment.

1 . Identificar
Per aprendre a identificar les plantes, és interessant
consultar guies i manuals contrastats i assistir a sortides de reconeixement guiades per persones expertes. Algunes espècies es poden confondre
fàcilment amb altres a ull nu; per això, cal recol·lectar només les que es reconeguin amb seguretat. En
cas de dubte, no s’han de collir.

2. Passejar
A l’hora de passejar pel camp, és convenient tenir
en compte algunes precaucions, com per exemple
no posar-se a la boca
branques de gramínies, ja
que es podríen reproduir
als pulmons uns fongs
propis d’aquestes plantes
susceptibles de provocar
una malaltia crònica.
D’altra banda, per tal
d’evitar ser víctima de les paparres durant el bon
temps, és imprescindible caminar amb gorra i amb
botes (no pas amb sandàlies!). Les paparres tant es
poden arreplegar per dalt com per baix. El malrubí
(Marrubium vulgare ) és una planta aliada a l’hora de
foragitar paparres: sembla que no els agrada l’olor
(s’ha demostrat que les paparres parassiten els seus
hostes per l’olor). Un truc utilitzat, tradicionalment,
pels pastors és posar-se malrubí a les sabates o als
mitjons per a impedir que s’enfilin cames amunt.

camps i vinyes tractats químicament, rieres, corrals... En tots els casos, s’han de descartar les soques dels arbres o els pals que hi pugui haver
clavats a terra, ja que són els llocs preferits pels cànids (gossos i guineus) a l’hora d’orinar.
Són llocs adequats: vores de vinyes i camps treballats ecològicament, erms fora vila, boscos i llocs
on no es pugui accedir amb cotxe fàcilment i calgui
caminar una mica per arribar-hi.
Ara bé, per a obtenir plantes de màxima qualitat, el millor, en tots els casos, és cultivar a casa les
que es puguin necessitar, al jardí o en testos.
D’aquesta manera es garantirà que no han estat
tractades amb fitosanitaris químics i, de passada,
se’n facilitarà la recol·lecció.

3.2 Quan
Recomanacions bàsiques. És bàsic mirar el Llunari

de Michel Gros i evitar els dies desfavorables (els
indicats en vermell, especialment) perquè no es
malmeti la collita.
Si ha plogut, cal esperar dos o tres dies abans
de collir, perquè les plantes puguin amollar la humitat sobrera i recuperar el nivell adequat d’olis essencials. En el cas de les
arrels, és millor esperar sis
o set dies.
La recol·lecció s’ha de
fer en dia de sol (veure
l’apartat “Hora del dia”), ja
que si el temps està ennuvolat la humitat ambiental serà excessiva. També s’ha
de tenir en compte el vent, aquest hauria de ser, predominantment, sec: ponent, mestral o tramuntana. La
resta de vents que bufen al litoral són humits i podrien
afavorir la proliferació de fongs a la collita.
A diferència de les zones de muntanya, on el
gros de les tasques de recol·lecció té lloc especialment durant l’estiu, al litoral la feina de recol·lecció
de les parts aèries de les plantes es concentra en la
franja que va de final d’hivern a començament
d’estiu. La tardor i la primera part de l’hivern es reserven sobretot per a fruits i arrels.
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És essencial identificar
les plantes correctament
i no collir espècies
protegides

3. Collir
3.1 On

A l’hora de collir plantes medicinals i comestibles,
cal evitar espais protegits, vores de camins i carreteres, zones industrials, entorns urbans i voltants de
llocs habitats (especialment, llocs amb excrements
d’animals), jardins públics, cementiris, vores de

Altres factors. La tradició recull altres consells per
a optimitzar la qualitat de les herbes recol·lectades.
Per exemple:

Fase lunar (preferiblement)

Flors i fulles: en lluna minvant.
Arrels: en lluna creixent.
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Hora del dia.

Flors i fulles: a mig matí, quan ja no estan afec-

tades per la rosada i l’escalfor del sol encara no
ha evaporat part dels olis essencials. Cal tenir
present que algunes flors es tanquen a la tarda,
com ara els bojacs (Calendula officinalis ) o la
xicòria (Cichorium intybus ).
Flors nocturnes: a la tarda-vespre que desprenen
més aroma, especialment gessamí (Jasminum oficinale ), lligabosc (Lonicera implexa ), artíjol (Smilax
aspera ) o taronger agre (Citrus vulgaris).
Arrels: a la tarda.
Fruits: al matí, abans que el sol els escalfi.

Moment òptim.

Flors: en general, a l’inici de la floració, quan es
comencen a obrir, amb alguna excepció, com el
pelitre (Tanacetum cinerariifolium ), que s’ha de
collir amb la flor ben madura.
Fulles: abans de la floració.
Arrels: a la tardor, quan concentren la vitalitat en
aquest òrgan.

3.3 Com
3.3.1 Equip
Recipients. Són recipients adequats per a la collita:

Cistelles de vímet, amb precaució de no barrejar
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diferents espècies.
Bosses de ràfia. Alhora, són pràctiques per traginar-hi les eines i les altres bosses.
Bosses de roba de cotó amb anses.
Bosses de paper amb anses, per a les flors i parts
delicades.

Les bosses de roba o paper són adients per a la recol·lecció.

Les eines bàsiques.

Les espècies collides no s’han de transportar mai en
bosses de plàstic: com que no és un material transpirable, la mateixa humitat que desprenen les plantes les
podria malmetre, fins i tot en un trajecte curt.

Eines bàsiques.

Tisores netes i esmolades. Cal netejar-les cada

cop que s’utilitzen (amb un fregall sec, per exemple).
Guants, imprescindibles per a collir plantes amb
punxes, per tal d’evitar al·lèrgies per contacte,
per a collir arrels...
Caveguet, si s’han de recol·lectar arrels, com ara
d’arítjol (Smilax aspera ), panical (Eryngium campestre ), xicòria (Cichorium intybus)..

3.3.2 Consells bàsics de recol·lecció.

No cal dir que no s’ha de collir cap espècie protegida ni escassa. La recol·lecció s’ha de limitar a les
plantes que creixen de forma abundant.
Segons les bones pràctiques dels recol·lectors, es
pot collir com a màxim una tercera part de la planta
i deixar la resta perquè continuïn el cicle vital. Ningú
no hauria de notar el pas d’un bon recol·lector.
No s’han de recol·lectar mai més plantes de les
que es necessiten.
Cal fer un tall net amb tisores esmolades. Les
plantes no s’han de trencar amb les mans, perquè
podrien patir i emmalaltir, ja que serien més vulnerables a l’atac dels fongs.
Un cop tallades, les plantes s’han de netejar in
situ i no s’han de deixar mai a terra ni exposades al
sol. Abans de col·locar-les a la bossa o cistella, cal
eliminar fenàs, fulles seques o pansides, branques
mortes i qualsevol resta vegetal, animal o mineral
que hi pugui haver. S’han d’encistellar per separat,
sense barrejar espècies.
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Per a prevenir possibles toxicitats, no s’han de
collir:
Plantes amb fongs. Cal vigilar especialment en
el cas de les fulles de malva (Malva sp.) que,
amb temps sec, són atacades pels fongs al cap
de pocs dies de brostar. Per tant, la collita de les
fulles joves s’hauria de fer dos o tres dies després
de ploure, quan encara són tendres i sanes.
Plantes amb cuscuta. Les cuscutes (Cuscuta sp.)
són plantes paràsites que introdueixen les arrels dins
les branques de la planta parasitada per a alimentarse’n. Si recol·lectem una planta parasitada, tot i que
la netegem bé, a l’interior sempre hi queden fragments de cuscuta que són tòxics. La cuscuta es reconeix perquè forma uns filaments de color vermellós o
groguenc que envolten la planta parasitada. Cal tenir
cura especialment a l’hora de collir farigola (Thymus
vulgaris), un dels seus hostes favorits.
Plantes amb paràsits, deformacions o cap detall
sospitós que pugui ser indici d’alguna malaltia.
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3.3.3 Parts de les plantes.

En moltes espècies en floració, els principis actius
no es concentren tan sols a les flors, sinó en tota la
summitat florida; és a dir, la part aèria superior, que
comprèn flors i fulles properes. Seria el cas de
l’agrimònia (Agrimonia eupatoria ) o l’hipèric (Hypericum perforatum ), per exemple.
Les fulles i els brots s’han de collir joves, de l’any. Els
vells poden acumular toxines i malalties. Cal parar atenció sobretot quan es tracta d’arbres i arbustos, com són
el pi (Pinus sp.), l’esbarzer (Rubus ulmifolius), etc.
Si és necessari recol·lectar escorces, s’han d’extreure de les branques joves, de 2 o 3 anys. No
s’han de treure mai de la soca, ja que aquesta operació perjudicaria l’arbre.
Hi ha plantes que tenen les mateixes propietats
amb flors que sense, perquè l’oli essencial és més
concentrat en la fulla que en la flor. En aquests casos és preferible collir la planta sense flor, ja que
se’n garanteix millor la conservació un cop seca. És
interessant tenir-ho en compte amb el romaní (Rosmarinus officinalis) o la sajolida (Satureja montana ), posem per cas.

3.4 Per a què

Depenent de quin ús es vulgui donar a les plantes
collides, es tractaran de forma diferent.
Si són per a assecar, s’han de transportar immediatament a la cambra habilitada com a assecador.

Si són per a barrejar amb te o mel per aromatitzar-los, cal fer-ho quan són acabades de collir: gessamí (Jasminum officinale ), lligabosc (Lonicera
implexa), flor de taronger agre (Citrus vulgaris)...
Si són per a consumir fresques (plantes comestibles), és convenient transportar-les amb una nevera
portàtil i consumir-les de seguida.
Si són per fer a oli macerat, s’han de deixar assecar un mínim de dos dies, fins que perdin la humitat pròpia de la planta.
Si són per preparar maceracions alcohòliques,
tant es poden utilitzar fresques com seques.
Si són per a fer un herbari, és útil introduir-les en
els fulls d’una guia telefònica o d’un llibre vell i
gruixut, ja que quedaran planes i s’hi podrà escriure
el nom.

4. Assecar
El procés d’assecat és tan important com el de collita. Facilita la conservació de les plantes perquè evita
la proliferació de fongs, insectes i bacteris. Per això,
és indispensable seguir unes normes essencials per
tal que les plantes mantinguin les propietats en
condicions òptimes.

4.1 On

El lloc ideal és una habitació fosca i ventilada amb
finestra orientada al nord o a ponent, amb mosquitera. Si això no és possible, o bé si hi ha excés d’humitat ambiental, que és el cas més freqüent al
litoral, serà imprescindible l’ajuda d’un aparell deshumificador, que caldrà engegar quan la humitat
superi el 60%. L’aigua que extreu el deshumificador
és destil·lada; per tant, pot ser útil per a regar o per
a elaborar preparats fitosanitaris.
L’habitació destinada a assecador ha de reunir
unes bones condicions d’higiene. S’ha de netejar
periòdicament, especialment després d’haver-hi
manipulat plantes. La neteja del terra s’ha de fer
evitant introduir-hi humitat; és a dir, amb un tiràs o
un estri semblant.
La temperatura de l’assecador no ha de sobrepassar els 30ºC, ja que altrament els olis essencials
que contenen les plantes s’evaporarien.

4.2 Estris

No cal un equip gaire sofisticat si les condicions
ambientals són correctes. N’hi haurà prou amb els
elements que us proposem a continuació:
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4.3 Com

Assecador.
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Assecador comercial (penjat) o artesà (fet amb
quatre llistons i tela mosquitera).
Paneres de fibra natural , sense tenyir.
Cordill i agulles d’estendre per a penjar els manats.

Assecar penjant.

Depenent de la naturalesa de la planta, poden assecar de diferents formes:
Les plantes amb tija resistent: espígol (Lavandula
sp.), flor de Sant Joan (Helichrysum stoechas ),
orenga (Origanum vulgare ), etc., penjades en manats cap per avall. Si algunes parts de la planta tenen tendència a desprendre’s, es poden penjar els
manats col·locats dins d’una bossa de roba o de
paper que les reculli.
Pètals i fulles, estesos en assecador sense tocarse l’un a l’altre: roselles (Papaver rhoeas ), plantatge
(Plantago sp.), pixallits (Taraxacum officinale )...
Flors i plantes delicades, en paneres: bojacs (Calendula officinalis), pètals de rosa (Rosa sp.), hipèric
(Hypericum perforatum )...
Plantes llenyoses, dins una bossa de roba penjada: farigola (Thymus vulgaris), sajolida (Satureja
montana )... En aquest cas, no cal treure-les de la
bossa un cop seques; s’hi poden guardar a dintre
mateix.
Les plantes no s’han d’estendre damunt de plàstic,
paper ni cartró, ja que n’afectaria el grau d’humitat.
Les arrels es netegen amb un raspall sec i dur i es
tallen a trossets abans d’assecar-les. Si estan molt
brutes, es poden rentar amb aigua tèbia i, un cop
tallades, assecar-les 2-3 hores dins d’un forn calent i
apagat, amb la porta oberta.
Les llavors, per exemple de fonoll (Foeniculum
vulgare ) o d’espinot (Silybum marianum ), són delicades d’assecar, per la quantitat d’oli que contenen.
Necessiten aire molt sec durant el procés per garantir una conservació adequada.

Assecar fulles.
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No s’han d’envasar en recipients de plàstic, paper, cartró ni vidre. Cal etiquetar totes les plantes
amb nom i data de recol·lecció.

6. Conservar
6.1 Caducitat

Assecar flors.

Desar flors.

Els fruits, com ara els gavarrons (Rosa canina ),
s’assequen a sol indirecte, a l’interior, remenant-los
de tant en tant.

5. Desar

Responsabilitat i precaució amb les plantes

5.1 Quan

Cal desar les plantes de seguida que estiguin seques i no deixar-les a l’assecador més temps del
compte, perquè podrien ser atacades per paràsits.
S’han de desar en un dia de vent sec (mestral,
ponent o tramuntana); mai amb temps humit.
Se sap que ja són seques quan són cruixents al
tacte (popularment, quan agafant-les fan “crec-crec”).

5.2 Com

Un cop seques, les fulles i flors es desen senceres, i
la resta de parts de plantes es guarden tallades,
però no esmicolades, en un lloc fosc. Es col·loquen
en pots de llauna (com ara de galetes, de gases, de
te...) o bé en pots de cartró amb protecció interior
aïllant de cel·lulosa (com els de preparats alimentaris
sense greix). Cal netejar-los prèviament amb alcohol, drap de cotó i raspall.

La majoria de plantes s’han de renovar cada any.
Algunes és millor renovar-les cada sis mesos,
com ara el romaní (Rosmarinus officinalis) o l’olivera
(Olea europaea ).
Altres plantes mantenen les propietats fins a dos
anys si estan conservades en bones condicions, com
per exemple farigola (Thymus vulgaris ), espígol (Lavandula sp.), flor de Sant Joan (Helichrysum stoechas) o espernallac (Santolina chamaecyparissus).
Un cop passat el temps mencionat, s’han de renovar.
Les plantes velles s’aprofiten per a fer bafs o banys (de
peus, per als cabells...) o bé s’afegeixen al compost.
Cal tenir en compte que les plantes han de conservar
el color per mantenir les propietats òptimes. Quan es
descoloreixen, s’han de retirar.

6.2 Problemes de conservació
6.2.1 Corcs i altres insectes. Es manifesten perquè

a les plantes s’hi observen els insectes o bé filaments entreteixits similars a teranyines.
Si la plaga és incipient (és a dir, si n’hi ha poquets), es
poden introduir les herbes en una bossa al congelador o
al microones. El consum ha de ser immediat o s’ha de
limitar a l’ús extern.
Si la plaga és avançada (si n’hi ha molts), cal llençar
les herbes a la bossa de rebuig de les escombraries, ja
que contindrien excrements dels paràsits.

6.2.2 Fongs. Es reconeixen per un canvi de color de

la planta o per l’aparició de floridura. En aquest cas,
cal llençar les plantes a la brossa de rebuig o cremar-les; no s’han d’abocar mai al compost.

7. Higiene
Durant el procés de recol·lecció i manipulació, cal
mantenir la màxima higiene possible en tot moment. Aquesta condició bàsica es fa extensiva a les
mans, els guants, els estris, els recipients i l’espai
d’emmagatzematge.
Agraïments: a les remeieres Emília Llorens de Cornellana
i Suzette Böhringer d’Ossera, pel seu mestratge.
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M. Pilar López Serra, Piuà (el Vendrell, 1 957) és periodista (UAB), professora de català (UB), correctora (JPC), traductora,

mestra de reiki, remeiera i fitoterapeuta (GHC).
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PAPER DE CÀNEM
L'art de fer paper amb les matèries
que es tenen més a l'abast
L'ofici de paperer és un dels més antics. La burgesia tradicional catalana l’ha sabut transformar,
al llarg dels anys, en un potent motor econòmic. Algunes empreses encara perduren;
d'altres s'han quedat com a records d'aquelles èpoques en què el mestratge de fer paper
gaudia de notable reconeixement social.
El cànem és una planta que, des de fa segles, ha estat molt ben aprofitada, i entre els seus usos
s’hi compta el de la producció de paper. És ben curiós conèixer la curosa tècnica
que hi ha al darrere del paper de cànem. En el següent article us en farem cinc cèntims.

TEXT: Joan Arqué Alcové

T
Responsabilitat i precaució amb les plantes

ot i que el papir, que ja es fabricava a partir de
Cyperus papyrus des de 4.000 anys abans de
Crist, és un suport per a l’escriptura d’aparença similar al paper, pel seu procés de fabricació no
és considerat com a tal. La invenció del paper s’atribueix als xinesos, concretament a Cai Lun (o Ts’ai

El paper. Fotografia: Remi Potriquet.

Lun, 50 dC. - 121 dC.), el qual fou un prestigiós inventor i conseller de l’emperador He De Han (o Han
Ho Ti, dinastia Han). Cai Lun, per encàrrec de l’emperador, trobà la manera de produir un suport per a
l’escriptura més resistent, menys pesat i menys
costós de produir que els altres suports de l’època
(basats en un feltre de fibres de seda enganxat sobre
una tauleta de bambú). L’any 105 dC. Cai Lun presentà a l’emperador el resultat del seu treball: allò
que es considera el primer paper. El va preparar triturant trossos de draps de tela (fibra de lli, Linum
usitatissimum , o seda), escorces i preferentment cànem (Cannabis sativa ), junt amb restes de xarxes de
pescar. Un cop triturat, es submergia tot en aigua
durant força temps fins a convertir-se en una pasta
que posteriorment s’escalfava i s’estenia formant làmines fines. Un cop assecades les làmines al sol, ja
podien ser usades per a escriure-hi. Però la seva gran
aportació va ser trobar la matèria cohesiva apropiada
per unir les fibres i proporcionar la impermeabilitat
necessària als fulls de paper, la qual cosa va aconseguir afegint agar-agar a la mescla descrita, obtingut
a partir d’algues.
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El procés de producció de paper va ser declarat
un secret d’estat i no va ser fins a l’any 610 que
aquesta tècnica s’introduí al Japó. Més tard, al segle
VIII (any 751), els àrabs capturarien paperers xinesos per tal de fer-los revelar el secret. Els mateixos
àrabs foren els qui, cap al segle X, introduïren
aquest coneixement a Europa, lloc on fins aleshores
s’emprava el pergamí, fet amb
capes fines de pells animals
(cabra i ovella, bàsicament)
correctament assecades.
El paper, pel cost més baix
i la facilitat de producció, va
desplaçar al llarg de la història
altres suports utilitzats antigament, com podien ser el pergamí o el papir. Així, el cànem
va passar a ser la planta més
sol·licitada en la fabricació del
paper, tot i que actualment la
principal font de cel·lulosa per
a aquesta finalitat és la fusta.
Un dels indicadors de l’estat econòmic d'un país
és el consum de paper per càpita. Les aplicacions
del paper són múltiples, tot i que quan parlem de
paper sovint només ens vingui al cap el paper d'impressió.
Es pot fabricar paper a partir de qualsevol planta
herbàcia, arbust o arbre, ja que totes tenen un element en comú: la molècula de cel·lulosa. Fins i tot
hi ha alguns països, com ara l’Índia, on s’arriben a
aprofitar les defecacions dels elefants per a recuperar les restes de cel·lulosa continguda en aquestes
enormes deposicions.
De què depèn, doncs, que s'esculli una font de
matèria primera o una altra? Lògicament del seu
rendiment, ja que els paràmetres de viabilitat es
mesuren segons l'econometria: ens interessaran
més aquelles herbes o arbres que tinguin la proporció de cel·lulosa més elevada. Precisament un dels
avantatges que té el cànem sobre la fusta és l’elevat contingut en cel·lulosa.
Un altre punt important és la morfologia de la fibra, que difereix d'una planta a una altra. Fins i tot
varia amb la posició que ocupa a la tija; no tenen la
mateixa forma les fibres que es troben a la part més
alta que les que formen la base. La morfologia de la
fibra es mesura a partir d’uns paràmetres físics de
longitud, com ara el diàmetre, la finor i l’aixafada.
Si tenim en compte, simplificant molt, que les fibres

són petits cilindres buits per dins, la geometria de cadascun d'aquests cilindres és la que proporcionarà les
propietats finals al paper que se’n fabricarà. A més,
la peculiar forma que adquireixen aquestes fibres
depèn de diversos factors com ara el clima, el tipus
de sòl, la radiació solar i la varietat de cànem cultivada. D'aquesta manera, una mateixa planta que creixi
en dues zones geogràfiques
diferents pot aportar propietats lleugerament diverses al
paper. Si a això hi sumem la
variabilitat interanual dels cultius pròpia de la naturalesa
s’acumulen variables que,
posteriorment, s’uniformitzaran en el procés industrial de
producció del paper.
Pel rendiment en cel·lulosa
i perquè les propietats adients
de la seva fibra poden proporcionar una elevada diversitat de tipus de papers, el
cànem és una planta que ha estat molt utilitzada
per produir aquesta mena de suport.
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Es pot fabricar paper a
partir de qualsevol
planta herbàcia,
arbust o arbre,
ja que totes tenen
un element en comú:
la molècula de
cel·lulosa

A continuació, ens endinsarem en el món del
procés paperer.

1 . Preparació de la matèria primera
La preparació de la matèria primera és diferent segons si el procés es realitza a partir de xips de fusta
o amb fibres de cànem. Atès que el cànem disposa
de fibres força llargues, primer caldrà tallar-lo perquè la cocció es pugui dur a terme correctament.
La fusta, en canvi, es prepara en forma de xips, petits trossos de fusta provinents d’unes potents màquines que s'encarreguen d’estellar els troncs. En el
cas del cànem, una talladora s'encarregarà de preparar-ne la quantitat suficient per a carregar un digestor, on s’extraurà la cel·lulosa, que se separarà
de la lignina, la pectina i la resta de la matèria
orgànica i mineral. Així es formarà un residu, que
caldrà tractar, anomenat “licor negre” pel color que
li confereix la lignina.
2. Cocció
El digestor és com una gran olla de pressió, el reactor on té lloc el procés Kraft, un procés capaç d’extreure la lignina de les fibres que és àmpliament
utilitzat per la majoria de paperers. Val a dir que
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rant selectivament les cadenes de cel·lulosa i hemicel·lulosa.
Un cop separades la cel·lulosa i l’hemicel·lulosa,
cal refinar-les, rentar-les i blanquejar-les per acabar
el procés de depuració de tota classe de contaminants provinents del camp, abans de passar-les per
la màquina de paper per formar el full.

El digestor.

també hi ha el procés al sulfit, més suau que el
Kraft, que utilitza sals de l’àcid sulfurós (sulfits o
bisulfits) per obtenir la cel·lulosa.
A diferència de la fusta, per al cànem es fan servir
reactors discontinus (vegeu destacat) per una raó
d’escala. Les màquines de paper de pasta de fusta
són capaces de fabricar de 500 a 1.000 tones de paper en un sol dia, de manera que, per a aquests volums, els reactors han de ser grossos i han de
treballar de manera contínua. Les fàbriques de pasta
de cànem són molt més petites i en cap cas superen
les 100 tones al dia.
El temps de cocció varia entre tres i cinc hores,
temps en el qual la sosa càustica (medi alcalí), la
temperatura i un catalitzador (s’havia utilitzat molt
la antraquinona, però actualment està prohibida)
dilueixen tota la matèria no aprofitable i van sepa-
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REACTORS DISCONTINU I CONTINU
Un reactor químic és un equip dins del qual hi té lloc una
reacció química i que ha estat dissenyat per dur a terme
aquesta reacció amb el mínim cost possible. Es parla de
reactor discontinu quan aquest ha de ser carregat amb els
reactius, s’ha d’esperar que tingui lloc la reacció i se n’han
de descarregar els productes. Un cop descarregat, es fan
les tasques de neteja i manteniment del reactor, si calen.
D’aquesta manera, el seu cicle de treball és discontinu. A
diferència d’aquest, el reactor continu treballa sense interrupció, de manera que li arriba un flux constant de reactius i proporciona un flux constant de producte, sense
necessitat de parar el reactor per carregar-lo i buidar-lo.

3. Tall i refinatge
Encara avui s'utilitzen per al cànem les piles holandeses. Són d’una concepció antiga, però eficient. La
suspensió aquosa de cel·lulosa ha d'estar en moviment continu per tal d’evitar que les fibres es dipositin al fons. Un tambor rotatiu equipat amb múltiples
ganivetes va girant sobre un suport fix i provoca un
efecte tisora que talla i engreixa les fibres.
Hi ha tot un saber fer que diferents paperers han
desenvolupat en aquesta part del procés, perquè
depenent de la velocitat de rotació, de la inclinació
de les fulles i de la quantitat d'hemicel·luloses que
encara continguin les fibres, es podrà tallar sense
engreixar i s’arribarà al grau de refinatge òptim que
necessiti cada paperer.
Avui en dia ja no s'utilitzen les piles holandeses
per refinar la fusta; en canvi, sí que s’utilitzen per al
cànem, que continua necessitant aquest vell artefacte per ajustar la longitud de fibra a través del que
s’anomena “mètode de la vareta”. Si bé amb anys
d'experiència es pot arribar a intuir el grau de refinatge a través del tacte, el test de la vareta ens diu
amb tota seguretat quan ja s'ha arribat al nivell de
tall requerit. Consisteix a mesurar la longitud de la
fibra tallada observant que la fibra cobreixi tot el
diàmetre de la vareta.
4. Rentatge
El rentatge de les fibres és un pas important del
procés, perquè abans del blanqueig s'haurà d’extreure el licor negre romanent de la suspensió fibrosa. Així s’aconsegueix un consum eficient de
reactius de blanqueig, i es pot arribar al grau de
blancor mínim requerit pel paperer. Normalment el
rentatge es fa al buit a través de filtres rotatius.
5. Blanqueig
Històricament, el blanqueig s'ha fet sempre amb
clor en gas. Actualment, però, moltes fàbriques han
buscat alternatives. S’ha de tenir en compte que el
clor és un producte químic perillós per a la salut de
les persones, per la qual cosa es troba subjecte a

M ILFULLES, núm 4 57
Flora Catalana, www.floracatalana.cat

Etnobotànica

Pila holandesa.

lució aquosa i té el mateix efecte blanquejador, però
és més selectiu perquè no degrada les cadenes de la
mateixa forma. Per afinar el procés de blanqueig es
pot utilitzar també peròxid d'hidrogen i oxigen, i
fins i tot ozó en alguns casos en què es requereixi
més blancor.
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Torres de blanqueig.

normatives de seguretat estrictes. A més, és perjudicial per al medi ambient perquè forma compostos
organoclorats amb les restes de cel·lulosa presents
en les aigües residuals de fabricació. A part d'això,
també degrada les cadenes de cel·lulosa i en disminueix la viscositat. Avui en dia, a Europa i als EUA,
es pot dir que no queda pràcticament cap fàbrica
que utilitzi clor en gas per blanquejar la cel·lulosa. El
substitut és el diòxid de clor, que s'utilitza en disso-

6. Depuració
La depuració és una part del procés molt important,
ja que les fibres de la matèria primera venen del
camp i contenen tota mena de contaminants que
caldrà eliminar abans de passar-les per la màquina
de paper. Hi podem trobar de tot: sorra, plàstics,
gomes, trossos de tela, estelles, restes de peces de
la maquinària usada al camp, etc. Cal tenir en
compte la naturalesa del contaminant a l’hora
d’aplicar la millor tècnica d'eliminació. Així doncs,
tindrem bàsicament dues classes de depuració: per
gravetat i per mida. En el primer cas s'utilitzen dos
principis de la física: la força centrífuga i la centrípeta per eliminar els cossos més pesants, com ara
les pedretes, i també altres de més lleugers, com
són els plàstics. En la segona classe de depuració, se
separen els materials de mides més grans que la
d'una fibra. Les fibres passen a través d'un tamís
que els altres cossos, com ara trossos de tela o estelles, no poden travessar.
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Representació esquemàtica d’una màquina de paper amb les diferents parts que la formen. Imatge cedida per Aspapel

7. La màquina de paper
La màquina de paper està formada per un tren bastant llarg que pot arribar a fer 200 metres de longitud i a tenir amplades que poden oscil·lar entre 3 i
7 metres, segons la producció requerida. La producció diària d'una màquina moderna equival a tants
quilòmetres de paper que es podria unir la Corunya
amb Cadis (aproximadament 800 km).
Una màquina de paper consta bàsicament de
dues seccions: la part humida i la seca. La pasta de
cel·lulosa s’introdueix a la màquina amb una dilució
molt alta (menys de l'1% de consistència) i es reparteix de forma homogènia sobre la taula de filtratge,
on gran part de l'aigua s'elimina per filtració utilitzant la gravetat natural i el buit.
Fent passar el paper a través de premses se’n
redueix la humitat al voltant del 50%. Recordem
que tenia més del 99% de contingut d'aigua a la
primera secció, on una gran part s'elimina i torna a
ser aprofitada en el procés.
L'última secció de la màquina, la zona seca, és
on es fa l'assecatge del paper mitjançant vapor d’aigua, que circula a través de l'interior d'uns tambors
assecadors mentre la pasta ho fa en ziga-zaga. Per
contacte amb la superfície dels cilindres, l'aigua de

Antigament,
de les fàbriques
de pasta i paper
se’n deien
molins paperers,
perquè totes tenien
un molí d'aigua
la pasta s'evapora. Aquest procés facilita que les
molècules de cel·lulosa formin ponts d'hidrogen,
que permeten que la pasta de cel·lulosa adquireixi
la consistència adequada per a ser bobinada.
Sempre hi ha un romanent d'aigua –al voltant
del 10%– que queda closa en el paper. És per això
que el paper es ven comercialment amb un 90% de
sequedat, que en anglès s’anomena air dry, és a dir,
assecatge a l'aire.
Antigament, de les fàbriques de pasta i paper
se’n deien molins paperers, perquè totes tenien un
molí d'aigua que movia artefactes rudimentaris,
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necessaris en el procés d'elaboració paperer. És per
això que encara avui en dia podem observar vestigis d'aquella època –principi del segle XIX–; antigues edificacions, sempre al costat d'algun riu com
ara el Cardener o el Riudebitlles, ambdós a la comarca de l'Anoia, una zona de cabdal tradició paperera. Famílies senceres van aventurar-se a la
fabricació de paper, i al cap dels anys acabaren formant part d'empreses més grans, o simplement
desaparegueren i deixaren les ruïnes com a llegat

d’allò que en el seu dia fou una època esplendorosa, plena d'activitat, amb pobles sencers abocanthi les seves vides.

Joan Arqué Alvobé . Especialista en fibres cel·lulòsiques
naturals. Enginyer químic amb una àmplia trajectòria en
negociació internacional. Mes...
www.linkedin.com/in/joanarque
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Confitures,
melmelades i gelees
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TEXT: Georgina Regàs, IMATGES: Teresa Millàs

Fer confitures, melmelades o gelees no és
res més que transformar la fruita de
temporada per a poder-la menjar fora del
seu temps de forma ben natural i
saludable. Si emprem la de les nostres
terres, a més, serà més sostenible que si
degustem aquella que ens arriba de l’altra
banda de món madurada en cambra
frigorífica i que tot el seu encant es redueix
a tenir-la en el moment inadequat.

L

’èxit d’una confitura rau en els seus ingredients, en una proporció adequada de sucre i
fruita, en un temps de cocció just i precís i en
la forma de conservar el seu sabor i color. És un
procés fàcil i relativament ràpid. Hi ha tres aspectes
que cal tenir en compte per a aconseguir una confitura de color clar i brillant i de gust subtil: el sucre, la
pectina i l’acidesa. Aquests tres punts formen el “triangle màgic” de les confitures, segons em va ensenyar en Pere Castells, químic i investigador de qui he
après a fer una confitura ben feta, que no vol dir que
agradi, però això ja no depèn de la ciència, sinó del
gust particular de cadascú. Aquest triangle màgic es
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pot aplicar a trobar fruites, verdures, flors, herbes
aromàtiques, espècies, bolets, algues, etc.; de tot es
pot fer una confitura.
Si feu confitures, melmelades o gelees perquè
teniu hort, arbres fruiters o us agrada anar al camp
a collir fruits de marge o del bosc com les cireres
d’arboç, els gínjols, les serves, els mirtils, les mores,
el saüc, els rosers de bardissa o tants d’altres, no és
necessari fer-ne grans quantitats, sempre és millor
preparar-ne només dos o tres quilos i anar canviant

de producte segons la temporada. Això permet fer
combinacions barrejant diferents tipus de fruita i
tenir un rebost ple de confitures per a l’hora d’esmorzar, per a enriquir una crema de verdures,
acompanyar determinats plats de peix, de caça, de
carn o també per a servir-les amb formatges o incloure-les en unes postres.
A més a més, qualsevol dels tres tipus de preparacions, si és feta per vosaltres, sempre serà un regal perfecte i molt apreciat.

Les gelees són la preparació obtinguda a partir de
bullir el suc de les fruites riques en pectina.

Responsabilitat i precaució amb les plantes

Elaboració . Poseu en una olla tres pomes sense

pelar i una llimona també sense pelar, tallades a
trossos en un litre d’aigua. Poseu-ho a bullir tot
junt, procurant que l’aigua cobreixi la fruita, i tapeuho. Un cop arrencat el bull, deixeu-ho coure uns 20
minuts i reposar tota la nit.
L’endemà, aquest suc és el que serveix com a
base per a preparar les gelees de fruites, flors, verdures, herbes aromàtiques o espècies.
Per fer la gelea que us proposem, passeu el suc
que haurem deixat reposar per un colador xinès i
després per un colador fi, a través d’un drap de fil (o
un superbag) sense prémer per a aconseguir un líquid ben net, que farà que la gelea sigui translúcida.
Una vegada colat, mesureu el suc resultant i poseu-ho tot en fred en una cassola: 5 grams de fulles
de romaní, 5 grams de pebre negre molt i afegiu-hi
500 grams de sucre per litre de suc. Remeneu-ho
bé perquè es dissolgui el sucre i coeu-ho fins a
aconseguir el punt, aproximadament entre 15 i 20
minuts, remenant-ho de tant en tant.
Ompliu fins a dalt els pots, nets i completament
secs, i tapeu-los passades 24 hores per a aconseguir
la gelificació. Després netegeu les vores del pot amb
un paper de cuina mullat amb rom o ginebra, mai
amb aigua perquè agafa humitat i pot fer malbé la
gelea. Amb les vores dels pots netes i els pots tapats, esterilitzeu-los bullint-los al bany maria durant
uns 30 minuts a 90 graus. Quan es treuen els pots

Quan la gelea arriba al punt d'ebullició d'aquestes bombolles ja està a
punt per omplir els pots.

de l’olla, la gelea sembla líquida, però en refredar-se
torna a quedar gelificada.
Etiqueteu els pots amb el nom de la gelea i la
data. Si podeu esperar, deixeu reposar les gelees un
mínim de vuit o 10 dies abans d’obrir-les; d’aquesta
manera s’assenten i el sabor millora.
El pot un cop obert, guardeu-lo a la nevera un
màxim de quatre o cinc setmanes, ja que després
d’aquest temps van perdent part del seu sabor.
Identificació botànica dels ingredients:

– Poma: Pyrus Malus.
– Llimona: Citrus limon .
– Sucre: Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa o
Saccharum officinarum .
– Romaní: Rosmarinus officinalis.
– Pebre negre: Piper nigrum .
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Propietats del romaní

Romaní (Rosmarinus officinalis).

El seu nom llatí, Rosmarinus officina lis, ens indica alguna de les seves característiques. Es creu que el nom del
gènere Rosmarinus prové de ”ros”, que derivaria del grec
“rhops”, que significa “arbust”, i “marinus ”, de “myrinos ”, que vol dir aromàtic. L’epítet específic officinalis
prové del llatí officina i significa que era usat habitualment en les oficines de farmàcia.
Les virtuts del romaní són antigues i ben conegudes.
Dioscòrides ja en parla en el seu llibre De Materia Medica , i es diu que Arnau de Vilanova va ser el primer que va
obtenir l’essència de romaní en dissolució alcohòlica cap
a l’any 1300. En el seu llibre de medicina anomenat Tresors de Pobres ens parla de les seves propietats balsàmiques i de la manera de preparar-la.
L’encens de romaní és utilitzat per a la tos i el catarro i
preserva la casa de males olors. Andrés de Laguna considerava que menjar la flor de romaní conserva i estimula
el cervell, el cor i l’estómac, activa l’enteniment, restitueix
la memòria perduda, desperta els sentits i és un remei saludable contra totes les malalties del cap i de l’estómac.
Durant el segle XVI es preparava aigua de la reina
d’Hongria, destil·lant amb alcohol les summitats florides
de romaní. A aquesta aigua se li van atribuir grans virtuts
cosmètiques per a mantenir una pell eternament jove.
Avui dia, és encara present en moltes preparacions
medicinals, com ara bàlsams i olis essencials.

Georgina Regàs . Cuinera i escriptora, és una figura clau en la recuperació i divulgació de la cuina tradicional catalana.
Autora d'una veintena de llibres de cuina, ha dedicat bona part de la seva jubilació a investigar i crear nous gustos de
melmelades i gelees a través del Museu de la Confitura que va crear, l'any 2004, a Torrent. Més ...
https://www.museuconfitura.com
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Educar des de la terra
L’Aresta,
una cooperativa agroecològica

El sistema agroindustrial actual és insostenible socioeconòmicament, ambientalment i
políticament. L’agroecologia proposa un model alimentari més just en totes les seves
dimensions. La branca educativa de la cooperativa agroecològica L’Aresta
vetlla per fer visibles els diferents processos de producció, elaboració, distribució
i consum d’aliments i d’altres productes quotidians, i per oferir-ne una reflexió col·lectiva i
crítica. Eduquem des de i per a la terra, interrelacionant tots els elements i agents que
intervenen en el sistema agroalimentari i reflexionant sobre els efectes
de les accions humanes per al planeta.

TEXT: Alba Vinyes Lazo i Pati Homs Ramírez de la Piscina
FOTOGRAFIES: L'Aresta

L

'Aresta va néixer com una petita fleca agroecològica a
Santa Coloma de Queralt el 2013. Ara, sis anys més tard,
és un projecte agroecològic, cooperatiu i autogestionari
que promou l’agroecologia, la sobirania alimentària1, la cooperació social i un món rural viu; un petit projecte de tres persones
que, un cop dins del forn, ha anat creixent i madurant. Actualment la cooperativa compta amb dotze treballadores, que ens
encarreguem de gestionar els quatre àmbits.
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Taller "Del cereal al pa" a la Fira d'Abans en el marc de
la Fira de Santa Teresa (El Vendrell).

La nostra proposta global
com a cooperativa
és l'agroecologia.

La nostra proposta global com a cooperativa és l’agroecologia, a nivell tant teòric com pràctic. L’agroecologia és una ciència que, tal com expressa Eduardo Sevilla Guzmán [1], té tres
dimensions: l’ecològica o tecnoagronòmica, que considera el
funcionament ecològic de la natura i el maneig agrícola; la socioeconòmica o de desenvolupament local, que incorpora la
perspectiva històrica i el coneixement local mitjançant estratègies d’investigació i acció participativa; i, finalment, la sociocultural i política, que incorpora, a banda del coneixement
científic, altres formes de coneixement local que s’articulen
amb els moviments socials i la comunitat, en general. Si reme1Concepte

que va començar a aflorar l'any 1996 arran del moviment internacional de
pagesos La Via Campesina. L'essència del terme resideix en el poder decidir, tant per la
part de l'agricultor -quines varietats conrear, les polítiques agrícoles, tenir accés als
recursos naturals, etc- com per la part del consumidor -d'on ve el que consumim, és o
no transgènic, prové d'un cultiu sostenible i just amb l'agricultor, etc-.
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L'Aresta, en primer lloc
i com a origen de tot,
elaborem pans amb
ingredients ecològics.

nem, trobem un munt de definicions de l'agroecologia, com la
que ens proposa Norgaard [2], que consistiria en el maneig
ecològic dels recursos naturals mitjançant formes d’acció
col·lectiva que generen alternatives a la crisi de la modernitat
des de la producció, circulació i el consum d’aliments i que
permeten encarar la crisi ecològica i social i restaurar la coevolució social i ecològica dels sistemes. Ara bé, totes les aproximacions tenen en comú que es tracta d’una perspectiva que
no només vol comprendre i conèixer la natura i els éssers vius,
sinó també les relacions que s’estableixen per transformar-les i
cuidar-les.
L’Aresta, en primer lloc i com a origen de tot, a l’obrador que
tenim a Santa Coloma, elaborem pans amb ingredients ecològics,
massa mare natural i forn de llenya. Això ho fem en cooperació
amb altres projectes i pageses properes per a potenciar la recuperació de farines locals, moltes en molí de pedra, de cereals de
varietats antigues, locals i tradicionals. A banda del pa, també
elaborem altres productes de fleca, com coques, panadons, magdalenes, carquinyolis, galetes, pastissets...
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Taller cuina de temporada amb plantes silvestres i flors a
Can Lleó (Albinyana).

D’aquesta activitat inicial va néixer la segona branca, l’educativa. L’Aresta va començar a realitzar tallers de pa a grans i
petits, de manera orgànica –tens un forn, t’agrada difondre el
que fas i ho ensenyes–. A partir d’aquí van néixer els tallers de
consum responsable d’aliments i d’altres productes d'ús quotidià, fins a arribar al catàleg actual, que inclou activitats molt diverses i que realitzem tant en centres educatius com en d’altres
indrets, sempre amb l’objectiu de donar a conèixer i experimentar, mitjançant dinàmiques participatives, l’agroecologia, el
cooperativisme i l’autogestió. Aquesta branca la duem a terme
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especialment al camp de Tarragona però també en d’altres
zones del territori català.
La tercera branca és la recerca en l’agroecologia i el cooperativisme, amb l’objectiu de recollir i difondre experiències i
aprenentatges col·lectius i contribuir al desenvolupament de
pràctiques crítiques i transformadores.
Per últim, ens dediquem a la dinamització local de l’agroecologia en el camp de Tarragona a través de l’Ateneu Cooperatiu Coopcamp, fent formació, assessorament i xerrades; així
com altres projectes per potenciar la presència de productes
agroecològics en els diferents canals de comercialització.

Preparant nius per als ocells de primavera a Can Lleó
(Albinyana).

Responsabilitat i precaució amb les plantes

Els nostres tallers, per a
petits i grans, tenen
com a objectiu fer visible
les etapes del sistema
agroalimentari des
de la produducció
fins a la distribució i el
consum, passant per la
generació de residus.

L’agroecologia és, doncs, l’eix principal de les activitats educatives que oferim a L’Aresta. Els nostres tallers tenen com a
objectiu fer visible les etapes del sistema agroalimentari des de
la producció fins a la distribució i el consum, passant per la generació de residus. En cada fase del sistema agroalimentari s’estableixen una sèrie de relacions entre els humans i els altres
éssers vius. En les activitats ens aturem a reflexionar-hi: com
afecta l’ús de productes químics de síntesi la fertilitat del sòl? I la
biodiversitat? El pagès té una vida digna? Aquest sistema agroalimentari respecta les tradicions del territori i aposta per un món
rural viu? Tot contestant aquestes preguntes, ens aproximem especialment a l’horticultura ecològica, al consum responsable i a
la cuina de temporada i de proximitat.
Per exemple, en el cas concret dels casals d’estiu, plantegem temes d’interès vinculats al món rural i a l’agroecologia.
Així, l’any passat vam dedicar una setmana a les plantes
aromàtiques i medicinals: “Quina olor!”. Al llarg dels dies vam
fer preparats vegetals, com per exemple sal d’herbes, remeis
casolans, cuina silvestre i altres elaboracions amb plantes medicinals perquè els infants i joves coneguessin les seves propietats i els possibles usos. També vam crear una espiral amb
plantes aromàtiques per tal d’aprendre les necessitats ambientals de cadascuna d'aquestes plantes i vam aprendre a multiplicar-les vegetativament tot fent esqueixos.
De la mateixa manera, vam dedicar una setmana del casal a la
pagesia, per tal de potenciar la connexió entre les persones i l’origen dels aliments. Al llarg dels dies vam dissenyar col·lectivament
un hort agroecològic, vam visitar un pagès del poble, vam fer
planter i també vam construir un hotel d’insectes. En general, al
llarg de tots els tallers obrim una reflexió crítica al sistema agroindustrial i oferim propostes respectuoses amb el medi ambient i les
persones, que ja s’estan duent a terme en el nostre territori.
A banda dels casals d’estiu, oferim extraescolars, tallers a
llars d’infants, escoles i instituts i també en fires i jornades on
desenvolupem activitats vinculades al consum responsable
d’aliments i roba, la recuperació d’oficis rurals i la cuina de
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Responsabilitat i precaució amb les plantes

Cuidant l’hort del casal d'estiu (Albinyana).

L’Aresta (www.aresta.coop) és una cooperativa agroecològica que elabora productes de
fleca, potenciant l’ús de varietats antigues de
cereals, per promoure l’agroecologia, la sobirania alimentària, la cooperació i un món rural viu. El nostre projecte educatiu es centra
en els processos de producció, elaboració,
distribució i consum d’aliments.

B IBLIOGRAFIA
[1] Sevilla, E. 2006. De la sociología rural a la agroecología. Icaria, Barcelona.
[2] Norgaard, R. 1994. Development Betrayed: The
end of progress and a coevolutionary revisioning of
the future. Routledge, Londres.

temporada i ecològica. De la mateixa manera, els nostres tallers d’horticultura ecològica a les escoles permeten treballar
diferents continguts curriculars des de l’experiència vivencial,
l’entorn més proper, la consciència mediambiental i el treball
en equip. Especialment, volem destacar les potencialitats de
l’hort educatiu com a eina per a l’aprenentatge de les ciències i
les llengües des de l’experiència creativa i la immersió en connexió amb la natura: s’aprèn fent. Els horts escolars són un recurs pedagògic que permet una transversalitat dels continguts
curriculars i l’experimentació de nous sabers i aprenentatges. A
l’hort, els nens i les nenes entren en contacte amb materials
que no solen estar presents en la seva vida quotidiana, com
ara les eines, la terra o les llavors, que els permeten desenvolupar noves habilitats i una activitat física que els relaxa de les
tensions del dia. Finalment, mitjançant els projectes de menjadors escolars ecològics, connectem el camp i el plat, el territori
i la pagesia amb la cuina i l’alimentació.
Així doncs, elaborem pa amb varietats antigues de cereals i
processos artesanals, però també apostem per l’educació com
una eina imprescindible per a aconseguir aquest canvi en el sistema alimentari. Sense conèixer és molt difícil estimar i cuidar.
Per això, eduquem des de i per a la terra, interrelacionant tots
els elements i agents que intervenen en el sistema agroalimentari i reflexionant críticament sobre els efectes de les accions
humanes al planeta.
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L'ESCOLA DEL BOSC

Un centre on aprendre és tota una experiència

L’Escola del Bosc de Rubió és un projecte pedagògic, adreçat a infants de sis mesos a sis
anys, on l’“aula” és el bosc i la curiositat dels infants dona ales al seu aprenentatge.

TEXT I FOTOGRAFIES: equip de l'Escola del Bosc de Rubió

A
Responsabilitat i precaució amb les plantes

ctualment, les escoles del bosc estan reconegudes en
gran part de l’Europa del nord, lloc d’on van emergir a
meitat del segle XX. A casa nostra, tot just comencen a
ser visibles i ens queda molta feina perquè aquest tipus d’escoles siguin reconegudes pel Departament d’Ensenyament. El camí
per a aconseguir-ho serà llarg, però gràcies al suport de les
famílies dels nostres alumnes ja comença a ser una realitat.

Grup d’infants de l’Escola del Bosc enamorats de l’arbre de l’amor (Cercis siliquastrum ).

L’Escola del Bosc ofereix
un espai únic a la comarca
de l'Anoia.

L’Escola del Bosc de Rubió es troba en un petit nucli de l’Anoia. Ofereix un espai únic a la comarca: masies, bosc, rius i
camps de cultiu que alberguen una fauna i una flora ben diverses. En un petit nucli de masies del municipi es troba l’antiga escola de Rubió, tancada des de fa 40 anys. Va ser el 2015
quan l’Ajuntament ens va oferir portar a terme el nostre somiat
projecte pedagògic: l’Escola del Bosc. De mica en mica hem
anat creixent, amb pas ferm, però amb calma, ja que és molt
important assentar bé els principis ideològics. D’aquesta manera, com unes formiguetes, anem fent créixer aquest projecte
de vida.
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Són dos quarts de 10 del matí. Tots porten la motxilla a l’esquena des de fa una estona. Estem emocionats de començar
una nova aventura al bosc.
Són 25 infants, acompanyats per tres educadores amb una
passió infinita per la natura i l’educació dels infants.
Cada dia triem un lloc per a anar; avui, les Cabanes. Cada persona
viu aquell camí de manera particular; tots tenim metes i objectius
diferents, i més encara si es tracta d’infants de diferents edats.

La curiositat juga un paper
clau en l’aprenentatge dels
nens, perquè allò que
observen encuriosits, quan hi
posem nom, ja no ho obliden
mai més.

La curiositat juga un paper clau en l’aprenentatge dels nens,
perquè allò que observen encuriosits, quan hi posem nom, ja
no ho obliden mai més. Cuidem molt el fet de no tallar-los les
ales; per això ells marquen el seu propi ritme. Un bonic exemple d’això ens el va donar en Glauc, un nen de quatre anys,
alumne de la nostra escola. En Glauc els divendres participa en
una activitat a l’Escola de Música; allí pinten al mateix temps
que fan música. En una ocasió, la mestra els va demanar que
pintessin un paisatge amb muntanyes mentre escoltaven música. Aquell dia, tots els seus companys varen pintar les muntanyes que gairebé tothom dibuixaria: la muntanya típica amb la
punta nevada, però ell va pintar una rodona verda amb un
punt marró al mig. La mestra, en veure la singularitat d’aquell
dibuix, li preguntà què havia pintat. En Glauc respongué que
havia pintat la muntanya vista per una àliga. La seva perspectiva peculiar i diferent de la que estem acostumats només pot
sorgir quan deixes fer els nens, sense tallar-los la inspiració ni
les emocions.
És interessant veure com, al llarg del curs, els alumnes s’adonen
del canvi de l’entorn natural. Els camins que recorren i els indrets que visiten, van canviant amb el transcurs de les estacions, alhora que impregnen els seus sentits amb informació
sobre la vida a la terra. Així van aprenent.

Responsabilitat i precaució amb les plantes

A final d’estiu i durant la tardor, maduren els fruits propis
d’aquesta època. Figues, ametlles, mores i avellanes es converteixen en un reservori brutal de nutrients per als habitants del bosc.
A mesura que es va apropant l’hivern, les nostres estimades ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides ) i ravenissa groga (Erucastrum nasturtiifolium ) encatifen els prats i els marges dels
voltants de l’escola, al mateix temps que el bruc d’hivern (Erica
multiflora ) confereix un toc rosat al paisatge hivernal.

La Txell acaricia una orquídia (Ophrys passionis) amb
una delicadesa admirable.

A principi de març, després de la letargia general causada pels
mesos més freds, el bosc es comença a despertar; plantes com
la violeta (Viola odorata ) i el narcís (Narcissus assoanus), i arbres com l’ametller (Prunus dulcis ) són els primers a fer-ho, i
donen pas a una gran explosió primaveral. Tot tipus d’arbustos,
mates i herbes comencen a florir i es converteixen en un valuós
tresor per als insectes xucladors de nèctar.
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La dent de lleó (Taraxacum officinale ) és la gran protagonista
ben entrada la primavera. A tots ens crida molt l’atenció el
groc intens de les seves flors i no ens en podem estar, un cop
aquestes han acabat el seu cicle, de bufar-ne els fruits, també
anomenats “angelets”.

El color groc encatifa els prats de Rubió.

A l’estiu, mirem d’estar sempre sota l’ombra dels pollancres
(Populus nigra ), “els grans gegants del riu”, on ens sentim
resguardats i protegits del sol. Una manera que hem trobat de
refrescar-nos i que ens serveix també per reforçar la dentadura
és mastegar trossets de jonc (Scirpus holoschoenus ). La part
que utilitzem es troba sota terra; per això és fresqueta i agradable.
Segurament, algun de vosaltres us pregunteu com assoleixen,
aquests infants, les competències bàsiques que els corresponen per edat. Són tants els dubtes que sorgeixen i les expectatives que l’adult bolca en l’infant, que és fàcil que apareguin
frustracions mútues: els uns perquè collen massa i els altres
perquè se senten massa collats.
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La foixarda (Globularia alypu m) ens avisa que ve la primavera.

A l’Escola del Bosc, l’aprenentatge sorgeix d’una manera
holística. Quan sortim a passejar i observem les catifes de flors
de diferents colors que guarneixen els camins -el groc de la
dent de lleó (Taraxacum officinale ), el vermell de les roselles
(Papaver roheas), el lila de les violetes (Viola odorata ), el rosa
dels ninois (Lamium amplexicaule ), el blau dels alls de bruixa
(Muscari neglectum ), el carabassa dels ulls de bou (Pallenis
spinosa )- funcionem com les abelles; els colors ens atrapen i
en fan apropar-nos-hi, i és en aquest apropament quan
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l’atenció és màxima. L’infant observa la flora en la seva màxima
esplendor de formes, colors, olors... El mateix passa amb les
fulles: serrades com les d’un cirerer, en forma d’agulles com les
dels pins, lobulades com les dels roures... Tot aquest material
són les eines que emprem per a treballar les diferents assignatures. A l’hora de fer matemàtiques, comptem les fulles dels
pins, sumant-les, restant-les, o fins i tot multiplicant-les; duem
a terme classificacions, sèries...

A l’hivern la ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides) és la
protagonista.

Quant a l’aprenentatge del llenguatge, el que fem és verbalitzar tot allò que ens anem trobant al nostre voltant i, si no sabem què és, ho cerquem a les guies de flora i fauna. Creiem
que és important transmetre’ls la idea de que els adults no ho
saben tot i que, per tant, és necessari recórrer als diversos recursos que tenim a l’abast per trobar allò que busquem.
Una de les situacions que acostumen a sorgir quan som al bosc,
i que els crida molt l’atenció, és la comestibilitat de la flora.
Sempre pregunten, encuriosits, si es pot menjar aquell fruit o
planta i, davant del dubte, ho busquem plegats a les guies.

El colitx (Silene vulgaris) ens crida l’atenció i ens agrada
jugar-hi.
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Del prat al plat: pel camí trobem diverses plantes que
tenen parts comestibles, aquí tenim un espàrrec (Asparagus acutifolius).

La lectoescriptura és un altre dels aspectes que generalment
preocupa els adults. “Ja sabrà escriure i llegir?”, es pregunten. I
la resposta és que no només sabrà fer-ho perfectament, sinó
que serà el mateix infant qui triï el moment adequat de començar, sentint-se preparat, sense pressions i gaudint del que
significa llegir i escriure amb gust. A l’Escola del Bosc cada infant té un quadern de camp que cada dia s’emporta al bosc.
En aquest quadern hi pot dibuixar flors, arbres, animals, paisatges... Amb el temps i de manera natural, hi voldrà posar el
nom d’allò que ha dibuixat o, simplement, escriure el que li
vingui de gust. I ja ho tindrem: estarà escrivint a través d’una
cosa que li crida l’atenció i li agrada.
La flora, i la natura en general, aporten als infants una manera
més global de percebre i entendre el món. El pas de les estacions, per exemple, els permet situar-se en l’espai-temps de manera natural. D’aquesta manera ho viuen, ho senten, ho
estimen i, per tant, ho protegeixen.

La flora, i la natura en general,
aporten als infants
una manera més global
de percebre i entendre el món .

L’hort a l’hivern s’omple de fulla verda, així com les escaroles, els espinacs, les bledes...

http://lescoladelbosc.blogspot.com/
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Concurs fotogràfic

1 r concurs fotogràfic
de Flora Catalana
Participa i ens ajudaràs a millorar el catàleg de flora

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora
Participant en el concurs fotogràfic
contribuiràs a ampliar el nostre
catàleg de flora.
Les imatges que presentis al concurs s'inclouran al catàleg
de flora de Flora Catalana, classificant-les d'acord amb el
criteri dels nostres botànics. D'aquesta manera contribuiràs
a millorar-lo, ampliant-lo amb les teves fotografies, tal i com
ja fan molts voluntaris. A més, les imatges guanyadores
seran publicades al proper número de Milfulles.
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Al formar part del nostre catàleg, les teves imatges podran
ser utilitzades per exposicions o publicacions, si són
sol·licitades amb aquesta finalitat. Sempre reconeixent
adequadament l'autoria i vetllant perquè es complexin els
requeriments de la llicència Creative Commons sota la qual
està publicada tota la informació que Flora Catalana ofereix
en el seus servidors web.
D'entrada, les millors fotografies de fulles que resultin
d'aquest concurs, ja han estat sol·licitades per a completar
l'exposició sobre fulles que ha preparat el Grup Local del
Baix Ter, i podran passar a formar part dels cartells que
l'acompanyen.

Per participar en el concurs, heu d'accedir a la
nostra web, on hi trobareu les bases detallades i
podreu inscriure-us.
http://www.floracatalana.cat/drupal843/aprendre/concursos

No t'ho pensis més, participa! t'agradarà!
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(BDBC)

TEXT: Xavier Font Castell i Francesc Caralt Rafecas

Les greus amenaces que afecten actualment la biodiversitat exigeixen cada cop
més que els governs prenguin decisions sobre la gestió de la natura i, en definitiva, sobre el territori, la qual cosa pot tenir implicacions socials, polítiques i
econòmiques importants. Tot plegat comporta que, davant d’una actuació concreta, els tècnics assessors hagin de considerar una gran quantitat de dades i
coneixements que no sempre es relacionen entre si d’una manera prou clara o
ben coneguda. La conservació de la biodiversitat demana, doncs, un accés fàcil a
la informació rellevant d’alta qualitat científica. A la pràctica, aquesta informació és generada per centres d’investigació, universitats, administracions territorials, parcs naturals i, darrerament, també per projectes de ciència ciutadana.
Vista aquesta exigència, es fa palès que la informatització sistemàtica de
dades sobre la diversitat biològica és fonamental per al disseny d’estratègies de
conservació en els països avançats. A Catalunya, gràcies a un primer conveni
entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, a partir del 1 999
es va desenvolupar l’actual Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC),
el qual va ser publicat a finals del mateix any. Aquest banc de dades ha estat
una peça clau per a la presa de decisions en la gestió i conservació del patrimoni
natural del nostre territori.
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QUÈ ÉS I COM FUNCIONA EL BDBC

ursos recursos recursos recursos recursos recurso

El Banc de Dades de
Biodiversitat de Catalunya

Tal com dona a entendre el seu nom, el Banc de Bades de Biodiversitat de Catalunya és una col·lecció de
dades de la biodiversitat present al territori català, amb un conjunt d’eines que en permeten la consulta. Hi
podem trobar citacions de la presència d’organismes vius en el territori, com ara plantes vasculars (pteridòfits, gimnospermes i angiospermes), briòfits, algues, fongs, líquens i animals. Gràcies a les citacions enregistrades, podem usar el banc de dades per a respondre preguntes com: “quina és l’àrea de distribució d’un
tàxon (espècie o subespècie)?” o “quins tàxons podem trobar en un lloc concret del territori?”. L’eina, en
respondre a preguntes com aquestes, esdevé un compendi sobre la corologia dels éssers vius presents a
Catalunya. Per aquest motiu, no és gens estrany que el BDBC s’hagi convertit en el referent de tots aquells
estudis que requereixen conèixer la geolocalització de plantes, animals i fongs.
S’ha de tenir en compte que la resolució gràfica de la representació de les dades en el mapa del BDBC està
definida per quadrats de 10 km × 10 km. Això significa que sabem que qualsevol tàxon que trobem en el
quadrat es localitza dins d’aquest espai, però no en sabem el lloc concret d’una manera precisa. No obstant
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això, a la base de dades del BDBC s’hi emmagatzemen les coordenades exactes (quan la font les ha proporcionat), les quals es visualitzen en les pantalles d’informació alfanumèrica que apareixen com a resultat
d’algunes consultes.
Quan entrem a l’adreça del BDBC (http://biodiver.bio.ub.es/biocat), se’ns carregarà la pàgina principal del
banc de dades (fig. 1). Des del menú esquerre, podem accedir als diferents grups d’éssers vius i, un cop escollit un dels grups, apareixeran a l’àrea central de la pantalla les dues opcions que permeten respondre les
preguntes anteriorment esmentades: la “cerca per tàxon”, que marcarà en el mapa els llocs on podem trobar el tàxon (àrea de distribució) prèviament seleccionat, i la “cerca per UTM”, que, si seleccionem un quadrat del mapa, ens retornarà la llista de tàxons que hi podem trobar. I encara més, apareix un botó
etiquetat com a “cerca avançada” que potencia l’eina, oferint cerques avançades que, a la pràctica, resulten ser ben útils. Algunes de les cerques més usades es presenten en el requadre 1.
Cal destacar que les llistes generades per aquestes cerques poden presentar, en alguns casos, hiperenllaços
que permeten realitzar cerques secundàries per a poder accedir a coneixements afins.
Quan es visualitza el mapa de distribució d’un tàxon (fig. 2), apareix un menú de botons a la part superior
de la pantalla que permet ampliar molt la informació consultada. En primer lloc, hi trobem el botó “Fitxa
biològica”, que mostra les dades biològiques del tàxon (fig. 3), i després altres botons que mostren informació genètica (fig. 4), etnobotànica, sinònims del nom científic, la bibliografia de la qual procedeixen les
citacions, així com també un botó que permet consultar altres comentaris.
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Figura 1 . Pàgina principal del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya.
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REQUADRE 1

Comunitats vegetals en les quals és present un tàxon
Fotografies i fitxa biològica d' un tàxon

Bibliografia

Obres bibliogràfiques en les quals trobem un tàxon
Llista d' obres bibliogràfiques referents a un o més quadrats
UTM
Llista d' obres bibliogràfiques amb informació sobre un tàxon

Dibuix de l'àrea de distribució d'un tàxon a partir de les citacions

Figura 2 . Àrea de distribució del tàxon Rhododendron ferrugineum .
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ORGANITZACIÓ

Mòdul d'explotació de dades de conservació

Tàxons rars, vulnerables, endèmics o protegits presents en
un o més quadrats UTM
Llista de tàxons vulnerables
Llista de tàxons protegits
Llista de tàxons endèmics

Dades estadístiques del banc de dades
N ombre
N ombre
N ombre
N ombre
N ombre
N ombre

de tàxons per quadrat UTM
de citacions per quadrat UTM
d' obres bibliogràfiques per quadrat UTM
total de tàxons
total de citacions
total d' obres bibliogràfiques
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Llista de tàxons (espècies i subespècies)

Ja fa vint anys que el BDBC és accessible a internet. De fet, és el portal de referència de la majoria de grups
taxonòmics de Catalunya. Actualment és possible consultar dades de tots els grups de plantes, de fongs i
de la majoria de grups d’animals. D’altra banda, també es poden consultar dades de vegetació (inventaris
fitocenològics), dades etnobotàniques i dades genètiques de cormòfits. Cal agrair que aquest projecte hagi
rebut, des de l’inici, finançament de la Generalitat de Catalunya de manera gairebé ininterrompuda.

A diferència d’altres portals de dades de biodiversitat, i vetllant clarament per la fiabilitat de la informació
publicada, cada grup (subconjunt de dades del BDBC) té un coordinador científic editor, responsable del
criteri taxonòmic a seguir, de la tria de les fonts d’informació i de la validació de les dades publicades. Per
posar un exemple d’aquesta darrera tasca, és destacable el fet que prop del 0,5 % de les dades de cormòfits (vegetals amb rel, tija i fulla) han estat esmenades en la seva determinació inicial o en la seva georeferenciació. Al requadre 2 es llista cada grup de treball i els seus responsables.
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REQUADRE 2
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Figura 3 . Consulta de dades biològiques d’un tàxon al BDBC.
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Figura 4. I nformació genètica de Sedum album , consultada al BDBC.

Més específicament, en el cas de les plantes, al BDBC hi ha tres grups de treball que s’han especialitzat a
recollir informació complementària que alimenta els tres apartats del portal que es comenten a continuació.
A l’apartat d’etnobotànica1, totes aquelles persones interessades pels usos de les plantes podran trobar-hi
informació relacionada amb les utilitzacions tradicionals de la planta que estiguin consultant. A l’apartat de
vegetació2, es recullen els inventaris fitocenològics fets en territori català, es cartografien les comunitats
(normalment associacions vegetals) i se n’observa la composició florística. I, en darrer lloc, el BDBC també
disposa d’un apartat on s’hi poden trobar dades genètiques3 de la planta que s’estigui consultant; a la figura 4 podem veure la informació disponible per a Sedum album .

INFORMATITZACIÓ DE LES DADES

La informació del banc de dades, com és d’esperar, prové del treball de camp, en alguns casos directament de qui prospecta el territori i en altres, indirectament, a partir de publicacions (tant actuals com històriques). Tenint en compte que els volums de dades de què estem parlant són veritablement elevats (més de
tres milions de citacions), és necessari definir mètodes de treball que facilitin al màxim la introducció de la
informació. Els mètodes usats al BDBC són els següents:
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En el cas de les observacions faunístiques, s’usen uns formularis d’MS Access (originals del Dr. Antoni
Serra). Aquests formularis alimenten una base de dades amb una estructura pensada per a facilitar la
importació de les dades al BDBC.

Per als vegetals i fongs, es va desenvolupar un enginyós procediment que segueix els tres passos
següents:
1. S’escaneja les publicacions i se les converteix en format ASCII, la qual cosa es duu a terme amb un
programa de reconeixement òptic de caràcters (OCR). Òbviament, si el text està ja en format digital no
és necessari aquest primer pas.
2. Un cop obtingut el text en caràcters ASCII d’una obra, se’n verifica el format i se li afegeixen unes
marques del llenguatge de descripció de cites florístiques XFLORA4. Aquesta tasca es duu a terme amb
l’editor Kedit5. Aquest llenguatge de marques serveix per a descriure el tipus de dada que segueix la
marca immediatament per la dreta.
3. Per últim, s’interpreten les marques XFLORA, la lectura dels camps i la importació de les dades textuals
dins l'estructura de taules relacionals del BDBC, mitjançant un programari específic que automatitza la
tasca.
1Consultable

des del botó “Etnobotànica” de la pantalla, on es visualitza l’àrea de distribució d’un tàxon concret.
des del botó “Vegetació” del menú de la pàgina principal del BDBC.
3Consultable des del botó “Genètica” de la pantalla on es visualitza l’àrea de distribució d’un tàxon concret.
2Consultable
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També, i específicament per al grup de cormòfits, s’obtenen dades de col·laboradors externs que realitzen treball de camp i que són recollides amb l’app ZamiaDroid (desenvolupada per David Martí). Aquesta app estructura les dades perquè siguin directament importables a la base de dades del BDBC.

VOLUM DE DADES I PROCEDÈNCIA
Prenent com a referència l’estadística de dades duta a terme el gener de 2020, al BDBC es troben disponibles
3.204.506 citacions, referents a 37.324 tàxons (34.216 espècies). El grup dels cormòfits és el grup amb més
dades recollides, amb el 70% de les observacions aproximadament. En segon lloc, hi trobem el grup dels
artròpodes. A la figura 5 es presenta el volum d’observacions, per grup taxonòmic, recollides al BDBC.
Basant-nos en el conjunt més rellevant de dades, el dels cormòfits, les citacions provinents de dades bibliogràfiques representen aproximadament el 75%. Les dades provinents dels herbaris (BC i BCN) representen més o
menys el 10% i les dades inèdites de col·laboradors externs constitueixen gairebé un 15%. Cal destacar que
són especialment valuoses les dades dels plecs d’herbari, ja que esdevenen citacions que poden ser revisades
en el futur, perquè en queda un testimoni dipositat en una institució.
Pel que fa a les imatges, actualment el BDBC disposa de vora 10.000 fotografies de plantes vasculars i
aproximadament 1.300 imatges d’escàner en format PDF. Bona part de la tasca d’escaneig ha estat duta a
terme per Pere Barnola, col·laborador del BDBC. L’equip del BDBC edita aquestes imatges generant làmines
en format PDF, com la que es pot veure a la figura 6, que correspon a Berberis vulgaris subsp. seroi.

LA PROBLEMÀTICA DE LES DADES
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Quan es vol obtenir el mostreig de dades de biodiversitat d’un territori, es pensa en el cas ideal: el recull de
dades fet amb prospeccions distribuïdes uniformement per tot el territori, amb la finalitat de disposar d’una

Figura 5 . Volum d’observacions segons la classificació del BDBC.
4Es
5Es

pot descarregar el manual del llenguatge de marques XFLORA a http://biodiver.bio.ub.es/biocat/pdf/Manual_Xflora.pdf.
pot descarregar l’editor Kedit a https://www.kedit.com.
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Un aspecte important d’aquest procediment és que recull tota la informació que apareix en l'obra (co
mentaris taxonòmics, distribució, abundància, etc.), i no només la referent a les citacions florístiques.
Tot i que la tasca de posar les marques pot semblar lenta, ho és molt menys que teclejar novament tot
el text, cosa inevitable quan les obres tenen una baixa qualitat d'impressió.
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Figura 6. Làmina de Berberis vulgaris subsp. seroi del BDBC.
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Per exemple, centrant-nos en el mostreig de cormòfits, d’acord amb el mapa de la figura 7, s’aprecien àrees molt mostrejades com els Pirineus, la rodalia de Barcelona, el Montseny, Montserrat, el cap de Creus, els
Ports de Beseit, etc. En canvi, d’altres zones del territori queden gairebé per explorar (vegeu tons més clars
del mapa). Per a fer-nos una idea del que implica, és útil veure el ventall de variació en el nombre de
citacions, que va des de les més de 37.000 observacions a la Vall de Ribes (quadrat UTM DG38), fins a les
menys de 300 observacions per quadrat UTM d’àrees poc estudiades, com la plana de Lleida. No cal dir
que en el primer cas disposem d’una visió clara i fiable de la flora del quadrant, mentre que en el segon hi
manca informació perquè sigui així.

Responsabilitat i precaució amb les plantes

També és important destacar que les dades dels col·laboradors són molt valuoses, ja que es tracta de dades
actuals, recollides amb GPS, i per tant amb una precisió molt elevada pel que fa a la ubicació de l’organisme. S’ha de tenir en compte que la majoria d’observacions enregistrades al BDBC tenen més de 20 anys;
aquestes dades històriques tenen una baixa resolució geogràfica i, consegüentment, són difícils d’utilitzar
en tasques de planificació de la natura.

Figura 7 . M apa de prospecció del BDBC.
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radiografia sobre la nostra biodiversitat igualment fiable a tots els punts del mapa. Desgraciadament, la realitat sol allunyar-se de la idealitat i aquest tipus de recull de dades no és pas una excepció. Tradicionalment, els naturalistes actuen de manera contagiosa, fet que provoca que les àrees de molta biodiversitat
hagin estat repetidament mostrejades i que les presumiblement pobres ho hagin estat poc, ja que no semblen despertar tant d’interès.

M ILFULLES, núm 4 80
Flora Catalana, www.floracatalana.cat

ursos recursos recursos recursos recursos recurso

PROGRAMACIÓ WEB

La programació informàtica és totalment original i és obra de Rafael Quadrada, amb modificacions posteriors de David Martí.

Des d’un punt de vista estrictament tecnològic, el portal del BDBC ha estat desenvolupat amb el llenguatge
de programació Java, concretament fent ús de la tecnologia servlet. A grans trets, podríem dir que un servlet és una aplicació Java que s’executa en un servidor per a ampliar-ne la funcionalitat. Un servlet atén peticions d’altres ordinadors (clients) i genera les respostes corresponents, per la qual cosa el procés no
s’executa a la màquina clienta, sinó que ho fa al servidor. Aquesta característica comporta que sigui una
tecnologia especialment usada a internet, ja que minimitza el tràfic de dades entre servidor i client, i obté
més rendiment de les comunicacions lentes pròpies de les xarxes d’àrea àmplia o global.
El fonament del banc de dades, però, es troba realment en les seves dades. La base de dades del BDBC és
del tipus relacional amb control transaccional, una tecnologia robusta i fiable que és la base de la gran majoria de sistemes d’informació d’avui en dia. Per a poder interactuar amb aquesta base de dades, s’usa el
llenguatge SQL (Structured Query Language ), que permet la comunicació entre el programa Java i la base
de dades.

REPTES DE FUTUR

Mirant un mica enrere, ens adonem que la conjunció de dues revolucions tecnològiques definiren l’entorn
favorable per al naixement del BDBC, l’any 1999, i per al creixement posterior. Per una banda, la revolució
dels ordinadors personals convertí en indispensable l’ordinador de sobretaula en els centres d’investigació
per a l’anàlisi, el modelatge i l’avaluació d’hipòtesis científiques, al llarg de la dècada del 2000. I per l’altra,
la revolució de les telecomunicacions trencà les barreres físiques que dificultaven el trasllat i l’accés a la informació, en permetre la construcció de les “autopistes de la informació” (xarxes d’àrea global), com ara
Internet. Així, els ordinadors connectats a internet acompleixen dues funcions bàsiques: són una eina
d’anàlisi i de càlcul formidable, alhora que esdevenen un mitjà de comunicació audiovisual pràcticament
immediat.
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Actualment som al bell mig d’una tercera revolució tecnològica, la dels dispositius mòbils (tauletes, telèfons
mòbils, etc.). Els productes que es deriven d’aquesta nova concepció tecnològica pretenen proporcionar
més mobilitat i facilitat d’ús tant pel que fa a l’anàlisi com pel que fa a les comunicacions, alhora que cada
cop s’apropen més a la capacitat de procés i emmagatzematge dels ordinadors de sobretaula, així com a la
velocitat de les línies de comunicació fixes. A més, aquest tipus de dispositius proporcionen eines
addicionals com els receptors GPS, que poden situar la ubicació del dispositiu en el mapa amb una gran
precisió (pocs metres), la qual cosa és especialment útil per a obtenir nous registres per al BDBC.

Per a fer front a aquesta tercera revolució tecnològica, l’equip del BDBC ha desenvolupat programari específic (app) per a aquests dispositius. Entre aquest programari, destaca ZamiaDroid. Es tracta d’una app (només
compatible amb dispositius Android) per a la captura de dades georeferenciades al camp; es pot descarregar
gratuïtament al Google Play i els tutorials es poden trobar a http://biodiver.bio.ub.es/zamiaDroid. Una segona app (mFloraCat), desenvolupada de manera altruista per Xavier Yuste, permet consultar les dades (fitxes
biològiques, mapes i observacions) de les plantes del BDBC, a la vegada que pot ser utilitzada com una llibreta de camp per a anotar-hi observacions florístiques. MFloraCat és encara en procés de desenvolupament, però si voleu fer proves és accessible a http://biodiver.bio.ub.es/mFloraCat/mFloraCat.apk.
En darrer lloc, cal fer esment de la relació del BDBC amb els projectes de ciència ciutadana. En realitat es
tracta d’una nou terme per a designar pràctiques que ja fa temps que es duen a terme (només cal veure els
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projectes d’anellament d’ocells, per exemple). En aquest moment, i segurament com un fet molt lligat al
moment de penúries econòmiques, una part important de les administracions responsables de medi ambient no dediquen cap pressupost a la recollida de dades d’organismes al camp (noves observacions de
camp), confiant-ho tot a projectes de ciència ciutadana com ara Ornitho o bé el portal Natusfera, per a citar-ne només dos.

Dins del món de les plantes, l’associació Flora Catalana pot tenir un paper destacat en la recollida de noves
dades de distribució de les espècies, però cal pensar en els mecanismes de filtratge que n’assegurin la qualitat abans de poder ser importades al BDBC. Aquesta problemàtica ja es va observar en el projecte ORCA,
liderat per l’Institut d’Estudis Catalans, de cartografia dels cormòfits dels Països Catalans (www.orca.cat). En
aquest projecte hi col·laboren botànics de diversos territoris i de formació diversa. Per tal de minimitzar
errades, abans de l’edició de cada mapa dels atles (se n’han publicat 16 volums) s’ha fet una intensa revisió
de cada quadrat UTM aportat per un únic autor, mentre que els quadrats aportats per més de tres autors es
consideren acceptats d’entrada. Pensar en un sistema semiautomàtic de revisió de les dades aportades pels
projectes de ciència ciutadana, que prengués com a base de coneixement les dades antigues, pot ajudar en
la pesada tasca de validar les dades per part dels editors del BDBC.

Dr. Xavier Font. CEDOCBI V Centre de documentació de biodiversitat vegetal. Universitat de Barcelona. M és ...
Francesc Caralt Rafecas . President de Flora Catalana. M és...

ESPAI RESERVAT PER PUBLICITAT
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A partir del número 5 de Milfulles, la revista contindrà espais com aquest destinats a publicitat
Si et vols anunciar: http://www.floracatalana.cat/drupal843/milfulles/publicitat
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TEXT: Lluís Marmi i Fuentes

Un calendari
que es farà
mirar i ens farà
pensar
TEXT I IMATGES:
Lluís Marmi i Fuentes

ursos recursos recursos recursos recursos recurso

El Calendari
del bon consumidor 2020
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(Cardona, 1 973). La definició amb la que em sento més còmode és activista cultural. Tot i que soc de
moltes professions i formacions, m'agradaria destacar la meva trajectòria dins de les activitats de cultura tradicional (donant formacions, organitzant esdeveniments, col·laborant amb associacions, fent de músic, ...). Aquest activisme cultural justament em
va portar, l'any 2007, a crear Tradillibreria, una llibreria especialitzada en cultura tradicional on, evidentment, l'etnobotànica hi
té un espai privilegiat. Ens podeu trobar a www.tradillibreria.com i amb l'etiqueta @tradillibreria. Més ...
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Lluís M armi i Fuentes ,

ESPAI RESERVAT PER PUBLICITAT

A partir del número 5 de Milfulles, la revista contindrà espais com aquest destinats a publicitat
Si et vols anunciar: http://www.floracatalana.cat/drupal843/milfulles/publicitat
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A

finals del 2018, quan tocava canviar el calendari de casa, em va arribar la notícia que el col·lectiu
Eixarcolant en preparava un de diferent i molt interessant. Arriscant-me molt a resumir en una frase
tota la feina que fan, puc dir que Eixarcolant és un grup de gent dels encontorns d’Igualada dedicat
a la recuperació dels usos i coneixements de les plantes oblidades.
Per això, en un primer moment em vaig imaginar el “clàssic” calendari amb fotografies i noms de
plantes. Anava errat; el calendari d’Eixarcolant és una obra d’art etnobotànica, tant per la bellesa de les
làmines, dibuixades per Estela Martínez de Arenzana, com per la qualitat del paper i la impressió.
A tot això s’hi han d’afegir les reflexions amb què ens obsequia; cada mes ens posa al davant
l'absurditat d’alguns fets que hem acceptat com a inqüestionables en la modernitat del nostre segle, però
que queden elegantment desmuntats amb poques frases.
Un exemple de les incoherències del nostre hàbit consumista és el fet de voler menjar maduixes per
Nadal o altres fruites i verdures durant tot l’any. Per aquesta raó també us recomano aquest calendari que
us ajudarà i us inspirarà, ja que cada mes hi trobareu una àmplia proposta de fruites, llegums i plantes de
temporada.
En acabar d’escriure aquestes línies, sé que Eixarcolant treballa a tota màquina en el Calendari del Bon
Consumidor 2020, continuant la línia iniciada el 2019. Per tant, només ens cal esperar que vingui la
temporada de canvi de calendaris per a poder-lo penjar i gaudir tant dels dibuixos com de les reflexions que
proposa, sense oblidar que també hi podrem apuntar els dies de reunions i visites.

Autora:

M. Dolors Escalé i Parramon
Editorial:
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Edicions de l’Albí

L’any 2009, era a Queralbs, quan vaig ser testimoni de
la següent conversa: “Lluïsa m’has preparat les plantes?”
”Sí, entra que t’ho dono. Li va anar bé? “Recorda que li
has de posar…”.
La meva curiositat no va quedar tranquil·la fins que vaig
descobrir que aquella dona gran amb l’ajut de la seva filla era la referent d’herbes remeieres de Queralbs.
Però fou l’any 2013 quan vaig descobrir a través del llibre d’Edicions de l’Albí, Herbes Remeieres de Queralbs i
Núria (de M. Dolors Escalé i Parramon), la importància
d’aquell testimoni viu vingut de La Vansa (terra de trementinaires, i on ella també va practicar aquest ofici), i
que la vida la va portar fins a Queralbs on va plantar arrels i coneixements dels usos i costums de les plantes.
Aquests coneixements els va transmetre tota la seva vida, i per això la seva filla M. Dolors els ha volgut recollir
en aquest llibre, on trobareu tan interessant la part sobre la vida de la Lluïsa Parramon, com tot un seguit de
plantes dels entorns de Queralbs, amb instruccions de
reconeixement i remeis transmesos oralment de mare a
filla.
És per això que no hi trobarem plantes com l’àloe vera
(Aloe vera ), ni l’estèvia (Stevia rebaudiana ), però sí d’altres plantes oblidades com el te de roca (Jasonia glutinosa ), o altres plantes pròpies dels Pirineus.
A més, el llibre amaga dues sorpreses.
Per un costat el pròleg de Josep Vigo, on amb poques
paraules ens situa d’una forma molt interessant l’evolució històrica del concepte d’etnobotànica, i al final del
llibre en forma d’annex un curiós quadre del Dr. Joaquim
Oristell que, entre 1900 i 1930, va realitzar uns estudis
d’etnobotànica de Queralbs, i del qual se’n conserva un
quadre on podem veure la planta, les virtuts i els efectes
adversos que la gent li ha explicat.
D’aquest quadre destaca la classificació que en fa del
grau d’evidència, on hi veureu des de les virtuts de les
plantes confirmades per l’OMS, (Organització Mundial
de la Salut) fins a aquells efectes que només un informant de Queralbs ha aportat, esdevenint una font de

gran interès etnobotànic. Podreu arribar a deduir quina
d’aquelles plantes va ser informada per la Lluïsa al Dr.
Oristell, fent referència segurament als usos habituals de
La Vansa i desconeguts fins aquells moments a les Valls
de Núria.
Per tant aquest no és un recull de plantes com qualsevol
altre, sinó que esdevé un reconeixement a totes aquelles persones que han transmès, oralment, els seus coneixements etnobotànics, sense saber ni tan sols el
significat d’aquesta paraula.
En música tradicional, tenim molts exemples que es veneren per la seva feina de transmissió oral (Peret Blanc,
Roviretes...). Alguns d'ells, fins i tot amb entrades a la
Viquipèdia. Però quan parlem d'etnobotànica, només
trobem noms genèrics, com ara trementinaires, o noms
de persones que han pogut ampliar els seus coneixements amb una formació botànica destacant gràcies a
aquest segon àmbit.
Aquest llibre, a més de ser un recull de plantes i les seves aplicacions pràctiques, accessibles al públic en general, és un homenatge a una dona que va saber valorar
els coneixements familiars i transmetre'ls amb l'amor
que hi correspon.

(Cardona, 1 973). La definició amb
què em sento més còmode és la d’activista cultural. Tot i
que soc de moltes professions i formacions, m'agradaria
destacar la meva trajectòria dins de les activitats de cultura tradicional (fent formació, organitzant esdeveniments,
col·laborant amb associacions, fent de músic...). Aquest
activisme cultural justament em va portar, l’any 2007, a
crear Tradillibreria, una llibreria especialitzada en cultura
tradicional on, evidentment, l’etnobotànica té un espai
privilegiat. Més...
Ens podeu trobar a www.tradillibreria.com i amb l’etiqueta @tradillibreria.
Lluís M armi i Fuentes
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Herbes remeieres de
Queralbs i Núria

http://www.floracatalana.cat
comunicacio@floracatalana.cat

Grup Flora Catalana
@FloraCatalana
Grup Flora Catalana

