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Aquesta és la ressenya d’un llibre de plantes pensada
per a infants. Un conte que no parla de remeis sembla
una mica inversemblant, però crec que la història i com
és tractada s’ho mereixen.

Molts dels lectors d’aquesta revista deuen haver
sentit, ni que sigui d’esquitllada, a parlar de les
trementinaires, sobretot els darrers anys en què, gràcies
a diferents iniciatives, la figura d’aquestes dones ha estat
reivindicada.

Iniciatives com aquest conte són interessants perquè,
a través d’una bella història inventada, ens aproparà a la
vida de les trementinaires.

De fet, el conte s’inspira en una família de
trementinaires, la vida real de la qual també trobareu al
final del conte. Però en aquest cas ens proposa imaginar-
nos com deuria ser el primer viatge d’una jove
trementinaire que acompanya a una altra de més
experimentada.

La motivació del viatge de la jove és la possibilitat de
veure per primera vegada el mar, un fet que sempre ens
ha meravellat i que molts dels que hem nascut terra
endins recordem com un viatge màgic.

En aquest cas però el viatge serveix d’excusa perfecta
per apropar-nos a la realitat de les trementinaires, que
alguns defineixen erròniament com a remeieres, i que
elles mateixes fugien d’aquesta etiqueta.

El conte a més (i com és normal en tota la col·lecció
de Petit Pirineu), està editat amb molta qualitat i unes
il·lustracions actuals, però que enganxen als menuts.

Com a punt negatiu, he de valorar el fet que el text
en ocasions per voler explicar molt necessita molta
extensió i el fa poc atractiu als menors de 3 anys, però jo
personalment crec en la importància del lector i la seva
entonació, que segurament podrà suplir aquesta part
negativa i convertir-la en una lectura de diverses nits,
esperant a saber si la nena de les trenes rosses arriba a
trobar el mar.

Si voleu doncs conèixer una mica més la realitat de
les trementinaires i apropar els petits a un món de natura
i d’amor per les plantes i les persones ja sabeu quina és
la meva recomanació de lectura.

Aquest llibre amb el títol ho explica tot. Un treball molt
interessant en què les pròpies àvies expliquen els remeis
adquirits, alguns dels seus antecessors, d’altres dels seus
tallers i dels intercanvis que realitzen com a associació.

De fet si no coneixeu l’Associació Pedra Tosca de les
Preses, ja us ho esteu perdent, ja que són unes àvies
meravelloses disposades en tot moment a parlar de plantes.

Recordo que a la presentació que van fer del llibre
durant la Fira de les Espècies d’Argençola, tot va ser parlar
de plantes i per darrera els havíem de recordar que també
parlessin del llibre.

Però parlem del llibre, ja que hi trobareu moltíssima
informació, des d’informació molt bàsica (tipus de tisanes,
part d’una flor...), fins a més especialitzada com són les
descripcions de les plantes, remeis i altres aspectes.

Una de les coses que valoro més és la classificació per
mesos de les plantes i la seva recol·lecció. A cada mes hi
trobareu una proposta de plantes amb el nom popular amb
què les àvies la coneixen, el nom científic, les parts usades,
propietats i contraindicacions. Totes les fitxes van
acompanyades d’una fotografia que ajuda al reconeixement
de la planta i al final de cada mes hi trobareu una proposta
de remeis, la beguda del mes i fins i tot dites.

Per tant, molta informació que us farà imprescindible la
utilització dels índexs que trobareu tant de plantes, com de
remeis.

A més en l’edició s’ha tingut cura de fer-la amb espiral,
tot pensant amb la possibilitat de tenir el llibre a la taula
ben obert mentre anem preparant les diferents propostes
que hi trobarem.

De pegues segur que en trobareu, alguns dels lectors
me n’heu comentat algunes, jo en destacaria el fet que al
ser autoeditat és difícil de trobar on comprar el llibre i jo
trobo a faltar que cada recepta vingui anomenada la
informant (és una debilitat que tinc com amant del
folklore, intentar esbrinar l’edat, nom i procedència dels
informants de les receptes ja que és un material
antropològic molt important).

En definitiva tindreu a les mans un llibre per a iniciats o
que vulgueu aprofundir amb les plantes remeieres de gran
utilitat.
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Joan Cadevall i Diars (1846-1921) fou Llicenciat en
Ciències Exactes i Naturals (1869), es doctorà en Ciències
Naturals (1873), i va ser professor a l'Escola Industrial de
Terrassa i membre de l'Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona.

El 1907 publicà Botànica Popular, autèntic tractat de
botànica que acaba de reeditar la Fundació Torre del Pa-
lau. El 1908 es començà a publicar la Geografia General
de Catalunya a càrrec de Francesc Carreras Candi, la pri-
mera geografia del país amb criteris científics, a la qual
Cadevall va col·laborar en la secció de botànica.

Deixeble d’Antoni-Cebrià Costa, volgué comple-
tar la seva obra de compilació de la flora del Principat.
Resultat d’aquesta tasca és la Flora de Catalunya en sis
volums, publicada per l’Institut d’Estudis Catalans, treball
essencial en la història de la botànica catalana.

En els tres primers volums hi va col·laborar el filòleg i
botànic Àngel Sallent i Gotés, farmacèutic de Terrassa, i
els volums 4, 5 i 6, publicats a títol pòstum, van ser revi-
sats i corregits per Pius Font i Quer. L'eminent botànic
lleidatà hi va introduir correccions, adaptant l'escrit a les
normes de Pompeu Fabra i actualitzant els noms cientí-
fics amb les normes del Congrés Internacional de Botà-
nica de Viena.

Aquesta Flora de Catalunya és possiblement una de
les obres més desconegudes sobre la flora del nostre

Flora de Catalunya

Autor:

Joan Cadevall

Edició:

Intitut de Ciències. Barcelona

CRONOLOGIA

Vol 1: 1913-1915
Vol 2: 1915-1919
Vol 3: 1919-1923 (pàg. 1-478)
Vol 3: 1931 (pàg. 479-522)
Vol 4: 1932
Vol 5: 1933
Vol 6: 1937

Es poden obtenir els sis volums en aquestes pàgines
web:

Archive.org (Exemplars de la Toronto University)
bibdigital.rjb.csic.es (Biblioteca digital del Real Jardín
Botánico de Madrid)

Josep Lluís Berdonces és metge d’atenció primària i
doctor en Medicina per la UCM. Va cursar estudis de
fitoteràpia, plantes medicinals i hidrologia mèdica a la
Universitat de Montpeller. Durant dotze anys fou director
del Diploma de Medicina Naturista de la Universitat de
Barcelona. Treballa també com a metge naturista i és autor
de més d’una vintena de llibres de salut, vida natural,
nutrició i plantes medicinals.

www.doctorberdonces.wordpress.com

Lluís Marmi i Fuentes. (Cardona, 1973 - El món en un futur llunyà). La definició amb la que em sento més còmode és activista
cultural. Tot i que de moltes professions i formacions, avui en destacaré 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.

país. La seva publicació final (pòstuma) es va fer l'any
1937, en plena guerra civil, i en català, fet que va con-
tribuir que fos oblidada en uns moments en que l'idio-
ma es veia menyspreat. L'obra, tot i les mancances en
relació a l’evolució de la botànica, representa sens dub-
te la primera obra magna de la botànica del nostre país.
Les il·lustracions, en blanc i negre, corresponen a les
que va incloure l'abat Hippolyte Coste en la seva Flore
descriptive et illustrée de France (1901), que podreu
trobar també a Archive.org.
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