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Aquest llibre, publicat el 2019, és una introducció al
coneixement de les plantes més comunes de la serra de
Queralt, un dels espais més emblemàtics del Berguedà.
El llibre està estructurat en quatre apartats: una intro-
ducció, una descripció de més d’una vuitantena de
plantes entre arbres, arbustos, mates, herbes i lianes,
una descripció de set itineraris botànics i, finalment, un
glossari botànic.

La introducció presenta una sèrie de factors naturals de
la serra, com ara la situació geogràfica, el clima, el relleu i
els tipus de roques i de sòls. A més, també ens permet
conèixer els efectes de la intervenció humana en l’evolució
del seu paisatge i, per acabar, detalla els principals tipus de
vegetació que s’hi pot trobar actualment. Tot això va
acompanyat d’alguns mapes i diagrames de la serra.

En el següent apartat, es fa una descripció de les
plantes més freqüents de la serra de Queralt. De cada
planta es presenta una fitxa que incorpora les seves
principals característiques morfològiques, la distribució i
els usos tradicionals, si en tenen, així com els itineraris
on es poden veure. A la majoria d’espècies es fan co-
mentaris relacionats amb la planta i també es donen a
conèixer les espècies semblants. De cada planta s’ha
procurat que hi hagi diverses fotos, que poden ser de
l’aspecte general, de les flors, de les fulles o dels fruits.

S’han fet set itineraris botànics que permeten tenir
una visió general de la vegetació i de les plantes resse-
nyades en aquesta guia. Les rutes són de poca dificultat
i es poden completar en un temps relativament curt, tot
i que cal tenir present que en algunes el desnivell pot ser
important. Aquestes rutes estan recollides en un mapa
general. Cadascuna consta d’un inici de l’itinerari amb
les coordenades corresponents, el temps aproximat, la
llargària del recorregut, el desnivell total, les rutes amb
les quals s’enllaçarà i, finalment, una descripció ben de-
tallada del recorregut.

Finalment, el glossari botànic consta de les següents
parts: un vocabulari dels principals termes tècnics utilit-
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Aquest llibre és una obra de creació col·lectiva, fruit
del treball del Taller de Cant Popular del Mas de Barbe-
rans (Montsià). El taller està coordinat, dirigit, engrescat i
aconsellat pel músic, folklorista i periodista Arturo Gaya,
que cada mes assigna un forat a la seva agenda per reu-
nir-se al Mas amb gent d’arreu de les Terres de l’Ebre i
del nord de Castelló. La tasca botànica i les fotografies
són obra de Salvador Cardero, gran estudiós i coneixe-
dor de la flora ebrenca.

D’aquestes trobades n’és fruit el present llibre, que
reuneix una selecció de cants dedicats a 88 espècies de
plantes que campen pel nostre país, escrits en versos
heptasil·làbics adaptables a diversos gèneres de cançó
popular com ara jotes, fandangos, cants d’era, etc. Cada
planta apareix identificada amb una fotografia en color,
els noms popular i científic, una descripció botànica, de
nomenclatura i de curiositats de la planta, i finalment
una selecció de cobles inspirades en les seues propietats
màgiques, remeieres i etnobotàniques. També inclou un
enllaç per poder escoltar com sonen alguns d’aquests
versos.

Aquesta obra és una aportació original, bellament
composta i maquetada, que esperem que serveixi per
difondre arreu del territori català una manera de fer i
d’expressar-se ben característica de les Terres de l’Ebre.
No podem sinó felicitar-nos pel fet que l’esforç de tantes
i tantes persones es vegi recollit, condensat i reflectit en
un llibre que, si bé és breu (112 pàgines), estem segurs
que proporcionarà moltes hores de satisfacció, entrete-
niment i coneixements a un públic molt ampli, des dels
aficionats i especialistes en cant popular fins als aficio-
nats i especialistes de la botànica.
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zats en el llibre, una relació bibliogràfica dels llibres, re-
vistes i recursos electrònics que s’han consultat i, per
acabar, un índex de noms científics i un de noms popu-
lars de les plantes que apareixen al llibre.

Volem destacar que aquesta guia ha estat una inici-
ativa de l’Ajuntament de Berga i que està dedicada a la
memòria del nostre company Esteve Sais, perquè amb
ell aquest llibre hauria estat complet.

Grup local del Berguedà de Flora Catalana. Els autors
formen part d’un grup d’aficionats a la botàn ica de la co-
marca del Berguedà. Les seves activi tats socia ls i lúd iques
se centren a organ i tzar sortides i trobades per comparti r el
coneixement botàn ic de la comarca.
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