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Etnobotànica

• Etnografia • Botànica



Jacques Barrau

(Marsella, 1925 –

París, 1997)

“És inútil estudiar les plantes 

sense estudiar els homes”



OBJECTIUS

Inventari del patrimoni

biològic i etnològic

Elaboració de catàlegs

d’usos de les plantes

Recopilació dels noms 

populars

Suggeriment de plantes

potencialment útils

Millora de l’explotació 

i la conservació

dels recursos naturals





Base de dades

www.etnobotanica.cat

(1-IIII-2019)

2.627 informants

(1.845 entrevistes)

186.198 reports de 

noms, usos i gestió

populars

1.537 tàxons

http://www.etnobotánica.cat/




Només tres?!



Només institucions, població 
i teixit associatiu?!

Decididament, no! 
O quatre pilars o dos



“L’etnobotànica és la 
disciplina que afirma que 
les plantes són cultura” 

(Montserrat Gispert)

Dos pilars:
persones i plantes

Quatre pilars:
institucions, població, 
teixit associatiu i plantes



Avellaner
Bedoll
Boix
Cornera
Escoba

Pi
Pi negre
Pi roi
Redorta
Salenca
Sègol
Una llarga herba
[Fusta, tea, teia]



Dades 
etnobotàniques

sobre falles

· Beç
(Betula pendula)
· Bleda-rave (sucre)
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa)
· Cafè
(Coffea arabica)
· Clavellina
(Cheiranthus cheiri)
· Espígol
(Lavandula angustifolia)
· Fia faia, escabiosa blanca, herba de la fia faia
(Cephalaria leucantha)
· Moraduix
(Origanum majorana)
· Palla
(Triticum aestivum i/o altres cereals)
· Pi roig
(Pinus sylvestris)
· Poma
(Pyrus malus subsp. mitis)
· Vinya (vi)
(Vitis vinifera)



El Pont de Suert, 2017



Cantarella adreçada a parelles joves,

pròpia de les falles de Sant Joan,

les falles de Sant Pere i les rondes:

“Moraduix truca a la porta;

clavellina baixa a obrir,

que els amors de Ppppp

el/la Qqqqq faran morir”

Ribera de Gerri, Pallars Sobirà

Agelet, 1999 Moraduix truca a la porta;
clavellina baixa a obrir,
que les teves amoretes
te venen a recibir
Talarn, Pallars Jussà
Gomis, 1891



S’utilitza per a elaborar 
les falles de la festa de 
la Fia faia, una festa 
que es celebra el dia 24 
de desembre a Bagà i a 
Sant Julià de 
Cerdanyola. Aquestes 
falles s’encenen i es 
porten des de la 
muntanya fins a la plaça 
del poble, on s’acaben 
de cremar. Sant Julià de Cerdanyola, 2018



Per Sant Joan, feien falles amb l’escorça del beç. Durant 
la primavera, agafaven la primera escorça del beç, fent 
dos talls perpendiculars i un transversal. Feien unes tires 
i les travessaven per la meitat amb una branca del 
mateix beç. D’aquesta manera quedaven les unes sobre 
les altres. Ho deixaven assecar fins la nit de Sant Joan 
quan les encenien. Feien una foguera davant de 
l’església de Sant Cristòfol d’Anyós, amb arbres morts 
que trobaven, tant de pi com de beç.
Després de cremar les falles prenien vi bullit. 
El preparaven a una casa del poble i tothom ho anava a 
prendre allà. El preparaven amb vi, sucre, pomes, dos o 
tres grans de cafè i ho feien bullir. No calia fer-ho bullir 
massa perquè abans el vi no era tan fort.

Anyós, la Massana, 2018



Als nostres informants

Projectes 2005ACOM00024, 2009ACOM00012, 2009ACOM00013, 2009SGR439,
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Agraïments

A l’organització
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