PLANTES REMEIERES DEL NOSTRE ENTORN I EL SEU ÚS
Carme Verdaguer i Balmes

V

ull començar agraint a la Regidoria de Cultura l’oportunitat que ens han donat de
poder realitzar el monogràfic del programa de la nostra Festa Major. Per
portar-lo a terme, he comptat amb
l’ajuda del meu marit, en Quim, tan
interessat -o més- en el tema que jo
mateixa.
El títol que li hem posat és el de:
“Plantes remeieres del nostre entorn
i el seu ús”, però m’heu de permetre
que abans d’entrar en matèria us faci
cinc cèntims de com una metgessa de
família es va interessar en el tema.
Passant consulta i parlant amb
els pacients, em vaig adonar que cada
cop era més freqüent la utilització
de les teràpies alternatives, tot i que,
personalment, prefereixo l’adjectiu
de complementàries i això va fer que
agafés interès per aprendre’n.
Ens podríem preguntar com és
que en plena era tecnològica les persones busquin fora dels llocs estipulats com a sabedors de curació, ja sigui ambulatoris, hospitals o consultes
privades de medicina al·lopàtica, una
altra manera d’aconseguir remeis als
seus problemes físics o psíquics.
Dintre de les opcions mèdiques
no convencionals, vaig prendre partit
per la Medicina Naturista i l’any 2004
em vaig diplomar en aquesta especialitat. La tesi final que vaig presentar
va ser sobre Fitoteràpia: “Remeis populars a la comarca d’Osona”. Per ferlo, vaig demanar a alguns pacients que
em deixessin incloure en el treball les
seves receptes i a altres que m’expliquessin la seva experiència. Alguns
d’ells ja són difunts, però les seves paraules quedaran a la memòria. Alguns
d’aquests remeis els anirem afegint a
la descripció de les plantes corresponents.

MEDICINA NATURISTA
I FITOTERÀPIA
La Medicina Naturista és un criteri
mèdic preventiu i terapèutic que té
per base la comprensió i la utilització dels principis autoreguladors de
l’organisme i com a tal té en compte
la persona com un tot -físic, psíquic i
espiritual- i que està, a la vegada, integrada en un entorn.
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Dintre de les medicines complementàries, n’hi ha de diverses igual
que les teràpies que fan servir. Voldria
destacar:
- La Medicina Naturista amb les
seves teràpies: Dietètica i dietoteràpia, Hidroteràpia (Balneoteràpia i
embolcalls terapèutics), Helioteràpia i Climatoteràpia, Kinesioteràpia,
entesa com la teràpia del moviment
i potser la més coneguda , la Fitoteràpia ( Fitos = planta + Terapia = curació), que es basa en el tractament a
través de les plantes i herbes medicinals.
- l’Homeopatia
- La Medicina tradicional xinesa.
La teràpia més coneguda és l’acupuntura.
- La Medicina Ayurvèdica
- La Medicina Antroposòfica.
Amb això, el que m’agradaria
que quedés clar és que no les podem
englobar dins un mateix sac. Per posar un exemple, l’homeopatia i l’acupuntura no formen part de la Medicina Natural. La Medicina Naturista
es basa en uns principis que regeixen
la seva actuació. La majoria van ser
anunciats per Hipòcrates, metge grec
del segle V aC i que es considera el
pare de la medicina occidental.
Hi ha dues premisses que considero molt importants:
- “Primum non nocere”. Primer no
perjudicar, prioritzar els tractaments
no agressius, sempre en sentit de la
naturalesa.
- La malaltia com un estímul per
canviar. El metge o el terapeuta podem ajudar, però el pacient sempre és
el protagonista. Tots els tractaments
comporten la seva implicació, la seva
participació activa i suposa un esforç
personal important. L’aprenentatge
dels hàbits saludables és indispensable en qualsevol pla de tractament.
És molt important la nutrició: “ Que
el teu aliment sigui la teva medicina i
la teva medicina sigui el teu aliment”
(Hipòcrates).

ESTUDIS SOBRE L’ÚS DE LA
FITOTERÀPIA
Llegint un llibre que va publicar la
Camfic (Societat catalana de me-

dicina familiar i comunitària) l’any
2007- Medicina Natural basada en
l’evidència- em van cridar l’atenció
diverses coses. Parlava d’un estudi fet
a Espanya sobre el consum de plantes
medicinals i també del que opinava
l’OMS (Organització Mundial de la
Salut) sobre la Fitoteràpia.
En un article publicat el 22-062004, l’OMS ens feia saber que l’atenció primària de fins a un 80% de la
població de països en vies de desenvolupament es basava en la Medicina
tradicional. Aquest fet era o bé per
tradició familiar o perquè no existien
altres opcions.
En els països rics, moltes persones
fan servir les Medicines complementàries perquè consideren que natural
és sinònim d’innocu. També per la incapacitat de la medicina convencional
de guarir certes malalties cròniques i
invalidants.
Segons l’OMS, a mesura que augmenta l´ús de les Medicines complementàries, també augmenta el nombre
d’informes sobre reaccions adverses.
Per posar un exemple, a la Xina l’any
2002 se’n van declarar 9.854 casos,
molts més que entre l’any 1990 i el
1999 que en van ser uns 4.000.
Es va fer una enquesta a 142 països. En 99 països no feia cap falta tenir una prescripció mèdica o de qualsevol altre professional, terapeuta... I
en 39, guanyava l’automedicació, les
preparacions fetes per amics, coneguts o pel mateix pacient.
No obstant això, els consumidors
cada cop som més conscients que no
tots els productes naturals són iguals.
En els darrers anys, ha augmentat el nombre d’estudis que mostren
l’efectivitat de la Fitoteràpia. Quan
al segle XX es va desenvolupar la indústria farmacèutica, la fitoteràpia va
passar a tractament alternatiu i pocs
extractes o derivats de plantes es van
seguir comercialitzant com a fàrmacs.
A través dels llibres i de les diferents publicacions, podem accedir a
tot un ampli ventall de coneixements.
Sabem i aprenem del que està escrit,
però seguim sense deixar de banda
el que es transmet a partir del bocaorella.
L’OMS ens recomana plantejarnos :

- És adequada la teràpia (x) a la
nostra malaltia?
- El que estic fent serveix per prevenir, alleujar o curar?
- Qui em recomana el tractament?
- Qui m’ha fet el diagnòstic?
- Estic en mans d’un professional
qualificat? No vol dir que sigui metge. Hi ha molts bons terapeutes, però
també molts “fantasmes”. La professionalitat i l’honestedat són pilars fonamentals.
- Tenen els productes herbaris,
garantia de qualitat i en sabem tota
la informació? Sobretot indicacions i
contraindicacions, interaccions, com
utilitzar-los...
El Butlletí d’Informació Terapèutica que edita el Departament de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, concretament
en el Vol. 15 núm. 8 de 2003, parla de
l’ús de les plantes medicinals i conclou: Els productes a base de plantes
medicinals s’han de considerar com a
medicaments tant pel que fa a l’exigència de qualitat, seguretat i eficàcia,
com en relació amb els efectes terapèutics, reaccions adverses i possibilitat d’interacció amb els medicaments
de síntesi. Hi ha una part important
de la població que en consumeix, i
és per això que ens cal esbrinar si els
pacients en tractament amb medicaments de síntesi també prenen plantes medicinals per tal de prioritzar la
seguretat.
En aquest mateix butlletí del Departament de la Generalitat de Catalunya, es feia referència a dos estudis
que, aleshores, estaven pendents de
publicar, però del que ja se sabien els
resultats que incloïen en uns 11.787
pacients i en l’altre 7.744 dispensacions.
Les dades donaven que al voltant del 50% de la població catalana
consumia habitualment plantes medicinals, que l’edat es movia entre els
40 i els 64 anys i que un 42,9% dels
pacients crònics les consumien a més
a més de la seva medicació habitual i
per la mateixa patologia.
Si parlem de dispensacions, es va
veure que les plantes reguladores del
trànsit intestinal van ser les més venudes, seguides de les que contribueixen
a perdre pes i en tercer lloc les plantes
relaxants i per tractar l’insomni.

En aquells moments, al 2003, una
de les plantes que més “pujava” en
vendes era la soja.
Sobre l’estudi fet a Espanya, segons INFITO (Centre d’investigació
sobre Fitoteràpia), i segons diverses
revisions 2007, 2010, 2013 d’enquestes fetes a 2.000 persones i un altre
a partir de la venda de productes de
fitoteràpia a les farmàcies, tenim:
- Un 33% dels espanyols consumeixen plantes medicinals, sobretot
per tractar, com hem vist abans, problemes digestius, insomni i sobrepès.
- Les herboristeries són els llocs
on més en venen.
- Entre les plantes més utilitzades,
trobem la carxofa (Cynara scolymus),
el plantatge de fulla estreta (Plantago
lanceolata), la valeriana (Valeriana
officinalis) i el te verd (Camellia sinensis).
- Les dones són les que en fan més
ús, sobretot les mestresses de casa.
- Quan arriba el fred, augmenta el
consum d’herbes per tractar els refredats i per augmentar les defenses. La
més utilitzada és l’equinàcia ( Echinacea purpura i/o angustifolia).
Un altre estudi que es va dur a
terme a l’ABS Ciutat Meridiana de
Barcelona, a través de 400 enquestes
telefòniques aleatòries a persones
usuàries majors de 15 anys i que van
ser atesos el darrer any, concloïa:
- Un 60% de les persones enquestades prenia habitualment plantes
medicinals.
- D’aquestes, un 41,2% ho feien
amb una freqüència diària o setmanal, i les altres opcions eren mensual
o ocasional).
- A més edat més consum i la gran
majoria les prenien en forma d’infusió.
- Un 95% no van ser preguntats
ni pel metge ni per la infermera si
prenien plantes medicinals.
- Les plantes més utilitzades : 40%
camamilla (Matricaria chamomilla), 20,8% te verd ( Camellia sinensis), 20,3% til·la (Tilia platyphyllos),
13,8% menta (Mentha piperita), 7,5%
farigola (Thymus vulgaris) i amb un
6,5% valeriana (Valeriana officinalis).
El que és una evidència és que a
pesar dels fàrmacs sintètics s’utilitzen
molt les plantes medicinals.

NOMENCLATURA BINOMIAL
Per què el nom oficial de les plantes
es posa en llatí o en grecollatí?
La resposta és senzilla: és una manera d’unificar perquè arreu del món
tothom parli el mateix idioma a l’hora de poder-les identificar. Es coneix
com a Nomenclatura Binomial i el
seu creador va ser Linné.
Cada planta té molts noms comuns, depenent del lloc. Per posar un
exemple, la farigola en català també
es coneix com a timó, timonet i segurament que si ho miréssim per pobles
encara en trobaríem més.
Aquesta nomenclatura es basa en
l’ús d’un primer terme on la primera
lletra va en majúscula i indica el gènere i una segona part on la primera lletra va en minúscula i ens indica
l’espècie.

BON ÚS DE LES PLANTES
MEDICINALS
Per obtenir els efectes desitjats, cal
que la planta sigui de la màxima qualitat possible; per tant, si les volem
recollir nosaltres, serà necessària una
extrema seguretat en la identificació,
una recollida òptima en el moment
que toca, un assecat adequat i finalment una conservació apropiada.
Nosaltres a casa fem servir La
Gran Enciclopedia de las Plantas Medicinales del que va ser el meu professor el Dr. Josep Lluís Berdonces i
també El Diascórides renovat de Pio
Font Quer.
Si no ha de ser així, el millor és
comprar-les en un lloc de confiança.
Què volem aconseguir, una beguda agradable o un efecte terapèutic?
La resposta està en la dosi de producte.
Hi ha moltes maneres de consumir-les i les tècniques utilitzades són
importants de conèixer:
- Infusió, on les plantes utilitzades
mai han de bullir. Important deixarles uns minuts en repòs, entre 10 i 15
minuts.
- Decocció, ebullició a foc lent. Se
solen utilitzar parts no aromàtiques
o dures. El temps varia entre 5 i 20
minuts. Si dura més de 20 minuts, ja
parlarem de reducció.
- Altres: Maceració, vins medicinals, olis medicinals, cataplasmes...
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PLANTES MÉS UTILITZADES EN EL NOSTRE ENTORN
Agrimonia o Herba de Sant Antoni (Agrimonia eupatoria)
Aquesta planta la collirem quan floreixi i n’utilitzarem les fulles.
És astringent i té diverses utilitats: per combatre la diarrea, per fer gàrgares en casos de
mal de coll produït per inflamació i, per via tòpica, també la podem utilitzar per a les dermatitis que cursen amb picors.
Posarem a coure -decocció- les fulles en un litre d’aigua i la deixarem reduir fins que
ens quedi ¾ de litre. En podrem fer gàrgares o prendre-la com si fos un xarop, posant-hi un
parell de cullerades de mel.

All ( Allium sativum)
L’all té un efecte antiagregant plaquetari i fibrinolític; per tant, té un cert efecte anticoagulant.
El farem servir per baixar les xifres de tensió arterial i també per reduir el colesterol. Com que és antiagregant,
també serà protector cardíac.
Molt útil quan hi ha cucs, sobretot els blancs -oxiurus.
Si el prenem cru, la quantitat aconsellada és d’1-2 grans d’all al dia i preferentment al matí. No és aconsellable
passar-nos de dosi i, si estem prenent medicació com ara aspirina i tots els preparats que portin àcid acetilsalicílic,
Clopidogrel o Sintrom, n’haurem de consumir menys.
Perquè tingui l’efectivitat desitjada, s’haurà de prendre com a mínim 6 mesos.
Està contraindicat en hemorràgies actives (sang al nas -epistaxi-, sang a l’orina – hematúria- o regles molt copioses). Per aquest mateix motiu, també caldrà evitar-lo si ens hem de sotmetre a intervencions quirúrgiques o extraccions dentals.
No és recomanable dosis altes ni en l’embaràs ni en la lactància.

Arç blanc (Crataegus oxyacantha)
En farem servir les flors.
És una planta que té dues grans indicacions: per al sistema cardiovascular i com a
sedant del sistema nerviós. En infusió, hi posarem 1 culleradeta per tassa.
1. Sistema cardiovascular.
- Bona reguladora de la tensió arterial. Es pot combinar amb fulles d’olivera.
- Vasodilatadora coronària i, per tant, indicada per a les persones que tenen o han tingut
angina de pit. Està comprovat científicament que augmenta la tolerància a l’esforç.
- Reconeguda la indicació en insuficiència cardíaca lleu.
Vigilar la dosi si es pren Digoxina. Millor comentar-ho al metge o terapeuta.
Per obtenir bons efectes, cal prendre-la a dosis moderades, però durant llarg temps. Més de 6 setmanes.
2. Sistema nerviós.
Sedant del sistema nerviós. Combina molt bé amb la passiflora, la valeriana i la til·la.

Arç negre (Prunus spinosa)
No s’ha de confondre amb l’arç blanc perquè no tenen les mateixes propietats. La part més
utilitzada són els fruits: els aranyons.
Són astringents, van bé quan hi ha diarrees. Però pel que són més coneguts és perquè
amb ells se’n fan licors, per exemple, el Patxaran.
Els aranyons no tenen res a veure amb els arándanos. L’aranyó en castellà és l’endrino. L’arándano en català és el
nabiu o mirtil .
Per tant, una cosa són els aranyons i l’altra, els nabius. Aquests darrers, molt utilitzats per prevenir les infeccions
urinàries i les cistitis.

Anís verd (Pimpinella anisum)
Bleda (Beta vulgaris)
En català també coneguda com a matafaluga. També s’utilitza a la cuina.
Farem servir les llavors, que són els fruits. Va bé per al sistema digestiu, ens ajuda a
expulsar els gasos i és molt interessant per a les mares lactants, ja que augmenta la secreció de llet.
En poden prendre els lactants quan tenen còlics. Els donarem petites culleradetes
després de mamar.
Combina bé amb el comí, el fonoll, la cua de cavall, el poniol, la camamilla, la menta,
la marialluïsa, la farigola i la sajolida. Va bé anar variant les herbes que hi posem ja que
descobrim nous gustos.
Per a les mares lactants podem fer: anís verd + cua de cavall + fonoll + poniol. Una
cullerada sopera per ¼ de litre d’aigua. Ho farem bullir durant 2 minuts i ho deixarem reposar 5 minuts. S’aconsella
prendre-la 20 minuts abans de donar el pit.
Per expulsar gasos o si tenim sensació d’inflor: anís verd + comí + fonoll. 2 culleradetes per tassa i en podrem
prendre 2-3 tasses al dia.

Api (Apium graveolens)
Segons la cultura popular, és una planta medicinal a part de culinària. Se li atribueixen propietats depuratives perquè
és diürètica.
Segons el Dr. Berdonces, l’han d’evitar les persones que tenen problemes renals aguts o cistitis ja que podrien
agreujar els símptomes.
Podrem preparar un caldo depuratiu amb un tronc d’api + 2 cebes + 3-4 porros per un litre d’aigua.
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La poso perquè em sembla interessat la seva utilitat i per la facilitat que tenim per aconseguir-la.
Serveix per protegir el fetge i per baixar els triglicèrids; per tant, la podem aconsellar a les persones afectades
de fetge gras (Esteatosi hepàtica). Moltes persones diabètiques tenen aquest problema hepàtic. Encara que la bleda
conté bastants sucres, queda compensada per la quantitat de fibra que ens aporta.
La millor manera d’aprofitar-ne les propietats és liquar-la. La quantitat que en prendrem està entre 50-100 cc al
dia.

Camamilla (matricaria chamomilla)
És una planta polivalent que ens ofereix
múltiples possibilitats. Farem servir les flors.
Utilitats:
-Sedant del sistema nerviós.
-Dolors menstruals.
-Espasmes intestinals, dolors abdominals i diarrea.
-Expulsió de gasos.
-Banys de bidet per a les picors vulvars i vaginals.
- Banys oculars.
Combina bé amb anís verd, menta, fonoll, malva, til·la, olivera, valeriana
cua de cavall.

DOLOR ABDOMINAL: CÒLICS
Composició: Camamilla (Matricaria chamomilla L.).
Aigua
Forma de preparació:
En un recipient apte per al foc, s’hi ha de posar
500 cc d'aigua. Quan comenci a bullir, afegiu-hi un
grapat de camamilla, deixeu-ho que bulli durant
uns minuts i pareu el foc. Tot seguit, tapeu-ho i
deixeu-ho reposar durant 5 minuts. A continuació,
coleu la infusió, abocant-la en una palangana.
Forma d'administració:
Via tòpica. Posarem el malalt tombat en el llit, de
cap per amunt, amb el ventre nu. Submergirem un
drap de cotó dins la infusió calenta i, una vegada
escorregut, comprovant que no cremi, ho aplicarem
sobre el ventre del pacient fins que es refredi.
Repetirem l'operació diverses vegades seguides
fins a calmar el dolor.
i
Font d'informació: Sr. Francisco Verdaguer Font
(1930-2011)
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Card marià ( Cardus marianus)
La seva principal virtut és la protecció hepàtica. S’utilitzen els fruits. La majoria de preparats per al fetge la tenen com a base.
En el llibre de Medina Natural basada en l’evidència apunta que estudis amb alt grau
d’evidència científica podria millorar la supervivència de la cirrosi hepàtica.
Combina bé amb la dent de lleó (pixallits), la carxofera, la menta, el boldo, l’anís verd, el
fonoll i també amb l’ortiga.

Clau d’olor (Eugenia caryophyllate)
El poso perquè em sembla interessant i molt fàcil d’aconseguir fins i tot al supermercat.
Per via externa, s’utilitza per al mal de queixal, genives i problemes de la boca. En
farem una infusió amb 3-4 claus i en glopejarem diverses vegades al dia.
També en podem aconseguir en oli essencial per fregar les genives. Útil quan els
surten les dents als nens. Cal tenir cura amb la dosi dels olis essencials.

Dent de lleó (Taraxacum officinale)
Castanyer d’Índia (Aesculus hippocastanum)
És el castanyer bord.
La seva utilitat és com a tònic venós. Serà útil per a la insuficiència venosa, varius,
flebitis, cames pesades i també per a les hemorroides.
Cal tenir en compte que està contraindicada en l’embaràs.
Pot interaccionar amb el Sintrom, Aspirina i derivats i amb alguns antiarítmics;
per tant, convé comentar-ho al metge i/o terapeuta.

En català també coneguda com a pixallits. La part que conté més propietats és l’arrel.
Millor que es consumeixi fresca.
S’utilitza com a protector hepàtic i normalment la trobem barrejada amb altres plantes. La podem collir en llocs de confiança i en podem menjar les fulles en amanides.
Sobretot actua sobre la bufeta biliar, augmentant la secreció de bilis.
El que fa és prevenir els càlculs biliars, però s’ha de deixar molt clar que no els fa
desaparèixer. També és diürètica i anirà bé per als càlculs renals. Aquí sí que pot afavorint-ne l’expulsió.
La millor manera de prendre-la és fer-ne una decocció durant un parell de minuts i deixar-la reposar 15 minuts.
Cal assegurar-nos que allà on els collim no hi hagin tirat herbicides, fems ... En cas de dubte, millor comprar-la.

Ceba (Allium cepa)
Té moltes propietats. La farem servir, però bàsicament per al sistema respiratori, com a bacteriostàtica i com a depurativa en general.
És conegut posar una ceba a l’habitació per combatre la tos. També en podem fer xarops casolans. Us n’apunto un
parell de receptes.
1. A parts iguals, barrejarem sucre + suc de ceba calent. Ho deixarem refredar i en prendrem a cullerades.
2. Posarem a bullir 2 vasos d’aigua amb una ceba mitjana durant 15 minuts. Un cop bullit, ho deixarem reposar 5
minuts. Després ho colarem i hi afegirem mel al gust. En el moment de prendre’l, hi afegirem suc de llimona.
Amb la ceba també en podem fer cataplasmes per a les berrugues. Aixafarem ceba amb el morter i hi posarem
vinagre. Aquesta barreja la posarem damunt les berrugues. Cal ser constant, 3-4 cops al dia, i durant uns quants dies.
Per a les berrugues també va bé fregar-les amb all o amb suc d’albergínia.
També hi ha una planta que és la Celidònia (Chelidonium majus), que fa un làtex de color taronja, que s’haurà de
posar al damunt de la berruga.

Donzell (Artemisia Absinthium)
En català també es coneguda com absenta.
Les nostres àvies la coneixien i la feien servir per tractar els cucs. És molt amarga.
És un tònic digestiu.
D’aquesta planta se’n fa el licor d’Absenta. Aquesta beguda està prohibida a diversos països
pels efectes secundaris i l’addicció que crea. També és una de les que s’utilitza per fer el “Vermut”.

Espígol (Lavandula spica)

BERRUGUES
Composició: Branca d’alzina (Quercus ilex.L)
Fulles de noguera ( Juglans regia L.)
Cua de cavall
Aigua
Forma de preparació:
Es pela la branca d’alzina i es guarda la primera
pela (la més superficial). Es bull amb aigua junt
amb les fulles de noguera i un grapadet de cua de
cavall. Es deixa fins que sigui tèbia i ja es pot fer
servir.
Forma d'administració:
Via tòpica. Si les berrugues són a les mans o als
peus, millor submergir-les dins la preparació
durant una estona. Si no és possible submergir-les,
per la localització de la berruga, aplicar compreses
molles a sobre diverses vegades seguides. Cal
avisar que la pell queda una mica blava durant uns
dies.
Font d'informació: Sr. José León Mora (†)
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Cua de cavall (Equisetum arvense)
És una planta molt rica en sals minerals. En destaca el
silici.
Recomanada com a mineralitzant; per tant, la podrem
prendre després d’una fractura òssia, tendinitis, dolors
reumàtics i osteoporosi.
També va bé per a la pell i per enfortir ungles i
cabells.
Té substàncies coagulants i anticoagulants, però
sembla que dominen les primeres. No és aconsellable
prendre-la llargues temporades ni a grans dosis.
No és recomanable ni en embarassades ni en lactants. Cal vigilar si es
prenen anticoagulants tipus Sintrom o bé si hem d’anar al dentista o ens han
d’operar, ja que pot alterar el temps de coagulació.

Planta molt aromàtica. Molt bé la seva utilització per fer coixins que quan s’escalfen serveixen per relaxar la musculatura
contracturada.
També es pot prendre en infusions quan es pateix de migranya o altres tipus de cefalea. Posarem 50 grams de flors per
litre d’aigua i en prendrem un parell de tasses al dia. També la
podem utilitzar per aquesta indicació amb oli essencial (vigilar
la dosi i seguir estrictament les indicacions).

Eucaliptus (Eucalyptus globulus)
És balsàmic i expectorant. En farem servir les fulles encara que també es poden
utilitzar els fruits.
Les embarassades i els lactants el poden fer servir, però amb molta precaució.
Pot interferir amb anestèsics, analgèsics i tranquil·litzants. No es pot barrejar amb
productes que tinguin iode.

TISANA PER AL REFREDAT
Composició:
Eucaliptus (Eucalyptus globulus
Labillardière).
Regalèssia (Glycyrrhiza glabra L.)
Arrels de grama comú (Cynodon
dactylon Pers).
Camamilla (Matricaria chamomilla L.) o
Malva (Malva sylvestris L.)
500 cc d'aigua Mel
Suc de llimona
Forma de preparació:
Poseu els 500 cc d'aigua al punt d'ebullició, afegiu-hi un pessic de cada herba i
manteniu l'ebullició durant tres minuts.
Pareu el foc, tapeu la infusió durant 5
minuts i coleu-la. Afegiu-hi una cullerada
generosa de mel i una mica de suc de
llimona recent espremuda per cada tassa
d’infusió.
Forma d'administració:
Via oral. Prendre una tisana tres o quatre
vegades al dia.
Font d'informació:
Sr. Josep Magem Surinyach. (1931).
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Farigola (Thymus vulgaris)
Planta amb efectes antimicrobians coneguts.
Les persones més grans encara recordaran
l’aigua timolada que es feia servir per desinfectar les ferides, voltadits... Vaja, igual com
ara utilitzem el iode. Aquesta propietat tant
actua per via interna com externa.
A més és digestiva (sopes de farigola quan es té la panxa malament)
antitussigen, sobretot per a la tos irritativa, seca o asmàtica.

Fonoll (Foeniculum vulgare)

VOLTADITS O FERIDES DIFERENTS
(CURA DEL TUPÍ)
Composició:Farigola
Aigua
Una cassola de terra
Un tupí de terra
Forma de preparació:
Es posa un bon grapat de farigola a bullir. Quan
ja ha arrencat el bull, es treu del foc i s’aboca a
la cassola de terra. Immediatament després, es
posa el tupí dins de la cassola de cap per avall i el
i
lloc de la ferida a prop de tupí. Al cap d’un minuts,
queda la farigola seca i tota l’aigua dins del tupí. La
família comenta que va molt bé per a les ferides
als dits i se li ha de deixar una estona vigilant de no
cremar-se.
Forma d'administració:
Via tòpica. Diverses vegades al dia.
Font d'informació: Família Bartrina Farrerons

Propietats molt semblants a les de l’anís
verd.
També es pot utilitzar en infusió, per fer
banys oculars en cas d’inflamació, conjuntivitis o vista cansada. En aquest cas, té propietats semblants a la camamilla.

Malva (Malva sylvestris)
Per via interna, es fa servir en infusió per combatre la tos i el mal de coll. Per aquesta
indicació, combina bé amb la farigola, el gallaret i el fonoll. Farem servir les flors.
Com que conté mucílags, farem servir la infusió per via externa, per fer banys en
cas d’hemorroides.
En cas d’ortigar-nos, estarem de sort si hi ha malva a la vora. Agafarem la planta
sencera i la fregarem per la part del cos afectada. Ens abaixarà una mica la picor.

Maria Lluïsa (Lippia citridora)
Farem servir les fulles en infusió per calmar la tos i també per al mal de panxa. Molt
útil per als dolors abdominals infantils, ja que al tenir bon gust se la prenen bé.
Per aquest mateix motiu, es fa servir també per aromatitzar infusions no tan agraciades de gust.

Menta (Mentha piperita)

Gallaret (Papaver rhoeas)
Utilitzarem la flor i, concretament, els pètals.
És un sedant bronquial; per tant, el farem servir quan tinguem tos. Com que és
relaxant, anirà bé també quan tinguem nens petits que els costi dormir perquè és suau
i també per a les persones grans.
Combina bé amb la malva i la farigola. Es pot fer una infusió a mida de culleradeta per tassa. Si forma part d’una barreja que haguem fet, n’hi posarem una cullerada
sopera per tassa.
Convé no confondre’l amb el cascall (Papaver somniferum) que, depenent de la
dosi, pot ser tòxic.

Herba blava (Polygala vulgaris)
Farem servir la planta sencera amb l’arrel i tot. Les flors poden tenir des d’una tonalitat rosa
pàl·lid, gairebé blanca, fins a un blau lilós.
Les àvies la feien servir per al mal de panxa en general, però una de les indicacions és per
al dolor de regla- dismenorrea. S’utilitza principalment com a expectorant i, des de molt antic,
també era coneguda per la seva propietat galactògena, o sigui, augmenta la secreció de llet en
les mares lactants.

La farem servir de forma semblant a la camamilla pel que fa al sistema digestiu, però,
en cas de dolor abdominal, cal tenir en compte que la menta no té propietats antiinflamatòries com la camamilla, però sí que ens anirà bé en cas de digestions pesades o
després de fer un àpat copiós.
També la podem barrejar en infusions per combatre la tos, perquè té un cert efecte
antisèptic i expectorant poc conegut tenint en compte que sempre la relacionem amb
els problemes gàstrics o abdominals.

Olivera (Olea europaea)
Planta que no té efectes ni secundaris ni tòxics.
És hipotensora i per això combina bé amb l’arç blanc i fins i tot amb l’all (hi ha
comprimits que les combinen manera d’evitar el mal alè que comporta menjar all).
Útil en hipertensió lleu. Si el que fem és infusió, en prendrem un parell de tasses al
dia.
Cal recordar que s’ha de prendre durant un llarg temps i de forma continuada,
igual que faríem amb els fàrmacs.
No interacciona amb els hipotensors, només caldrà tenir en compte la seva dosi. És possible prendre un hipotensor i fer una infusió diària de fulles d’olivera en cas d’hipertensió moderada i abans d’afegir un segon fàrmac per
obtenir un control òptim.

Orenga (Origanum vulgare L.)
Hisop (Hyssopus officinalis)
Utilitzarem les fulles i les flors.
És expectorant; per tant, útil quan estiguem refredats.
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És una altra de les plantes més conegudes a la cuina pel seu efecte medicinal. Utilitzarem la
planta sencera.
En farem infusions, a més de fer-la servir a la cuina per donar gust i també per fer més
digestius els aliments, motiu pel qual es posen ramells d’herbes aromàtiques, per exemple als
estofats.
És digestiva i antiespasmòdica; per tant, també ens anirà bé per a la tos, dolors de regla...
A casa la fem servir quan estem refredats junt a l’herba blava (polígala), til·la i eucaliptus, calentona i amb una
bona cullerada de mel. Sembla que amoroseix les vies respiratòries i alleugera la tos.
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Ortiga (Urtica diòica)
És la que és tota verda, coneguda com a ortiga major, ja que n’hi ha una de semblant que es diu ortiga blanca o ortiga morta blanca (Lamium album) perquè la flor
d’aquesta és de color blanc i té unes altres propietats, antidiarreica i reguladora de la
menstruació. És el que ens passava amb els arços.
La verda és una planta molt depurativa i que conté molt ferro. Anirà bé per a les
persones que tenen anèmia per falta d’aquest mineral. És una de les que en podem
fer infusions. També ens la podem menjar com si fos una verdura bullida. El que hem de tenir en compte, com sempre,
és on la collim i també no menjar-ne sovint perquè conté molts nitrats. S’ha de tenir en compte si hi ha nens a taula.
Quan hi ha caiguda de cabell, podem bullir-la i, un cop colada, fer-nos una esclarida quan ens rentem el cap.

INFECCIONS DE LA PELL: OLI DESINFECTANT
Composició: Card estrellat (Carduus marianus L.)
Arrel de julivert (Apium petroselinum L.)
Plantatge estret (Plantago lanceolata L.) –
Ruda (Ruta graveolens L.) –
¼ de litre d'oli d'oliva
Forma de preparació:
Es col·loca un bon pessic de cadascuna de les herbes dintre
de l'oli, que prèviament haurem col·locat en un recipient que
pugui anar al foc. Es posa a coure fins que les herbes estiguin
ben daurades, però no cremades. S'aparta del foc i es deixa
refredar. Una vegada fred, es guarda dins d’una ampolla de
vidre que tanqui bé.
Forma d'administració:
Via tòpica. Quan hi hagi ferides a la pell o cicatrius.
Font d'informació: Sra. Maria Illamola i Morató (1930).

Plantatge (Plantago lanceolata)
Es pot fer servir la planta sencera,
però bàsicament n’utilitzarem les
fulles.
Té diverses utilitats: grips i refredats
perquè actua com a expectorant.
Cada vegada és més coneguda la seva
formulació en xarops.
Per a diarrees perquè és astringent.
Per via externa, quan tinguem alguna ferida recent que sagna,
agafarem una fulla neta i la posarem a sobre. Té una acció antisèptica i
antihemorràgica.

Passiflora (Passiflora incarnata)
Coneguda també com a flor de la passió i la podem trobar a molts jardins com a planta ornamental.
És una de les millors plantes per tractar l’insomni, ja que provoca un son molt semblant al fisiològic. Molt útil en l’insomni secundari a la menopausa.
També actua com a sedant del sistema nerviós i el cardíac. Per això, una de les indicacions serà
per a la hipertensió lleu d’origen nerviós i per a la taquicàrdia.
Val més consumir-la comercialitzada perquè podria tenir efectes indesitjables si en prenguéssim
massa dosi. Combina molt bé amb la valeriana i la til·la així com amb l’arç blanc.

Pericó (Hypericum perforatum)
Farem servir les flors. També és coneguda com hipèric o herba de Sant Joan.
No s’ha de confondre ni amb els botons de Sant Joan ni amb la sempreviva
que també, segons els llocs, en diuen herba de Sant Joan.
Planta estrella per tractar ansietat i depressions lleus o moderades.
L’efecte es produeix de forma lenta i, per tant, cal ser constants. Hi ha estudis
científics que n’avalen la seva utilitat per a aquesta indicació.
És molt important dir al metge o terapeuta què estem prenent de medicació farmacològica perquè té moltes interaccions. Bàsicament ho fa amb la
majoria de medicaments que es metabolitzen a través del citocrom P 450. Us
diré els més coneguts : Alprazolam i altres benzodiazepines, Amitriptilina –
Tryptizol-, Sintrom i altres anticoagulants, Digoxina, Simvastatina i Pravastatina, altres antidepressius ISRS com la Paroxetina, Sertralina... Teofilines. I a
tenir en compte que pot disminuir els efectes dels anticonceptius orals.
Contraindicada en l’embaràs i lactància.
És una planta que no es pot deixar de prendre de cop. Sempre seguirem
les indicacions d’una persona professional.
El que sí que podem fer pel nostre compte és fer-la servir per via externa.
Amb el Pericó se’n fa l’oli de cop. L’única precaució que hem de tenir és la
foto sensibilitat. Això vol dir que no ens en podem posar si ens ha de tocar el
sol, perquè ens quedaria la pell tacada.
La manera de fer l’oli de cop serà posar uns 100 grams de flors en un
litre d’oli. Llavors hi ha qui el deixa a sol i serena uns 40 dies i després el cola,
altres que prefereixen deixar-lo en un lloc fosc fins que agafa una tonalitat
vermellosa i és després quan es cola. Un cop colat, es guarda en un recipient
de vidre i l’utilitzarem en contusions, esquinços, torçades, i el podrem fer
servir encara que hi hagi ferida, perquè ajuda a cicatritzar.
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DOLOR ARTICULAR. ALCOHOL DE VITAMINES
Composició:½ litre d'alcohol de 96º
Romaní (Rosmarinus officinalis L.)
Espígol (Lavandula officinalis L.)
Herba de Sant Joan (en floració) (Hypericum perforatum L.)
Flor d’àrnica (Arnica montana L.)
Suc de llimona
100 grams de pastanaga ratllada
Forma de preparació:
En una ampolla grossa, de boca ampla, es col•loca
1/2 litre d'alcohol, una cullerada sopera de romaní,
una d’espígol, una d’herba de Sant Joan i una
cullerada petita d’àrnica. Se li afegeix un got de
suc de llimona recent espremut i els 100 grams de
pastanaga ratllada. Es barreja tot molt bé i es deixa
tres dies tapat a sol i serena. Després, es filtra i es
col•loca en una ampolla de vidre.
Forma d'administració:
o
Via tòpica. En cas de dolor articular, muscular o
ossi, friccionar la zona afectada. Assegura la Sra.
Maria que també serveix per suavitzar i rejovenir
la pell.
Font d'informació:
Sra. Maria Illamola i Morató (1930)

Romaní (Rosmarinus officinalis)
Farem servir les flors i les fulles.
Quant al sistema cardiovascular, té
un efecte oposat a la majoria de plantes que hem vist. En lloc d’actuar com
sedant, és un tònic cardíac; per tant, la utilitzarem en cas d’hipotensió. Compte doncs si les
persones hipertenses en prenen gaire quantitat.
També té un efecte sobre el fetge i bàsicament sobre la bufeta biliar, contra
els espasmes. A més, és diürètic i el podem utilitzar en casos de trastorns menstruals i en dismenorrees.
Per via externa es fa l’alcohol de romaní i l’alcohol camforat (romaní
alcohol + algunes boletes de càmfora), útils per tractar localment els dolors
reumatològics. El que fa és donar escalfor a la zona aplicada.
Si la infusió la fem servir per via externa per prendre un bany, el seu efecte
serà tonificant tant a través de la pell com les inhalacions; per tant, el farem
servir quan ens trobem cansats, xafats, sense energia.
No és aconsellable que en prenguin les embarassades.

Sajolida (Satureja montana)

En català també es coneguda com a sajurida,
sabotida o herba d’olives.
És una planta que es
fa servir, com bé indica el
nom, per macerar les olives i així augmentar la propietat aperitiva. Bàsicament és una herba que la utilitzem
a la cuina.
Si fem carn a la planxa o guisats, va bé posar-n’hi
perquè la fa més digestiva. També va bé per als gasos.
La podem prendre en infusió (una culleradeta per
tassa) i normalment junt a d’altres plantes. Combina bé
amb la tarongina, valeriana, M. Lluïsa ...
La que es fa en el nostre entorn podem trobar-la
amb les flors rosades o fins i tot blanquinoses. És la
mateixa.

REFREDATS I DOLOR OSSI
Composició:
Mig litre d’alcohol de 96 graus
Romaní (Rosmarinus officinalis L.)
Menta (Mentha piperita L.)
Maria Lluïsa (Lippia citriodora H.B.)
Sàlvia (Salvia officinalis L.)
a
Una pastilla de càmfora
Forma de preparació:
Es compra la càmfora en una farmàcia. Es
posen tots els ingredients en un recipient
durant nou dies, a sol i serena. El dia que fa
deu, es passa a un altre recipient durant dos o
tres mesos. Passat aquest temps, es cola i es
guarda en ampolles de vidre fins que es vulgui
fer servir.
+
Forma d'administració:
Via tòpica. Si és per al refredat, es fan fregues
al pit i a l’esquena abans d’anar a dormir. Va bé
per “descarregar” i destapar el nas. Si és per
dolor articular, se’n fan fregues i massatges
a la zona afectada tants cops al dia com faci
falta.
Font d'informació: Sra. Pepeta Canudas. (†)

Sàlvia (Salvia officinalis)

Farem servir les fulles i
també les flors. Aquesta
també la podem fer servir
per condimentar menjars
a la cuina.
Diverses propietats medicinals: digestiva, tònic
general, per tant, en casos de cansament. Coneguda
també per tractar els excessos de suor, per això està
indicada per als fogots en la menopausa, antisèptica i
per als dolors menstruals i reguladora de la regla.
És una planta amb activitat estrogènica; per tant,
vigilarem la dosi i estarem al cas que la persona que la
pren no té o no hagi tingut cap tumoració hormonodepenent.
Contraindicada en l’embaràs.
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Salze (Salix alba)
Només anomenar-la perquè és l’aspirina natural.
Moltes persones pateixen de dolor de tipus degeneratiu, artrosi o musculoesquelètic. És una planta a tenir en compte junt amb la Ulmària i l’Harpagofit.
Millor utilitzar les preparacions ja comercialitzades i seguir-ne les indicacions.

Tomàquet ( Lycopersicum esculentum)
Amb aquest aliment vull fer una puntualització. Sempre s’ha sentit dir, “vox populi”, que era un aliment àcid i que per
tant les persones que patien d’àcid úric no en podien prendre. Jo mateixa ho recomanava als meus pacients fins que
un bon dia amb la meva infermera, la Txell, vàrem decidir documentar-ho. Oh, sorpresa! El tomàquet alcalinitza la
sang; per tant, el recomanarem per tractar processos reumàtics i també per als pacients que tenen hiperuricèmia amb
o sense crisi gotosa.
El que sí que es recomana és pelar-lo si es pateix de càlculs renals d’oxalat càlcic perquè la pela conté oxalats
igual que els espàrrecs, els espinacs, la xocolata...

Soguer (Sambucus nigria)
També anomenat saüc.
S’utilitza tota la planta: flors, fruits, fulles i fins i tot l’escorça. La part que més ens
interessa són les flors. Aquestes també ens les podem menjar. Arrebossades són molt
bones.
Les farem en infusió per alleugerir els refredats. És una planta que afavoreix la
sudoració; per tant, ens serà útil en cas de febre.
Tisana per a la febre: posarem en infusió la mateixa quantitat de flor de soguer
que de fulles de menta.
La deixarem reposar 30 minuts i després la colarem i hi posarem una bona cullerada de mel.
Les àvies en feien essència per a les inflamacions oculars. La infusió també la podem utilitzar per via externa en
cas de molèsties oculars i conjuntivitis.

Tarongina (Melissa officinalis)
Una altra planta que tenim a l’abast i que podem fer servir fresca i seca.
És una planta sedant del sistema nerviós sobretot pel tractament de l’insomni.
També la farem servir si tenim palpitacions d’origen nerviós (tipus extrasístoles sense
causa orgànica del cor).
Pel sistema digestiu va bé per expulsar gasos i afavoreix l’augment de secreció
biliar. Alleuja les nàusees durant l’embaràs i també té efectes reguladors de la menstruació i en calma el dolor –dismenorrea.
Igual que la M. Lluïsa, la tarongina té bon gust i és fresca. Ens pot aromatitzar
altres begudes com la llimonada i/o infusions.
Com a anècdota, és una de les plantes que es fa servir per fer l’Aigua del Carme, que molts de vosaltres recordareu. Cal tenir una edat, però encara existeix i es fa servir per calmar l’ansietat i en cas de dolors abdominals i altres
que comporten augment de l’estat nerviós. La dosi és d’una culleradeta petita per vas d’aigua. Compte perquè conté
una gran quantitat d’alcohol! Millor que prenguem la tarongina en infusió.

Til·la (Tilia cordata)
Agafarem les flors i les parts aèries que les acompanyen.
És sedant tant per via interna com externa. Un cop feta la infusió, ens la podem
beure o bé la podem fer servir per prendre un bany.
També té un efecte sudorífic; per tant, combinarà bé amb el soguer i, igual que
aquest, podrà servir per quan tinguem febre. Una propietat poc coneguda és que serveix per augmentar les defenses, sobretot quan hem passat una virasi, grip, refredats i
necessitem recuperar-nos.
Les nostres àvies deien que prendre massa til·la “rebaixava massa la sang”. No és que tingui un efecte hipotensor,
però com que és sedant pot abaixar-la discretament.
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Valeriana (Valeriana officinalis)
És la reina de la relaxació i la tranquil·litat. És un dels sedants naturals més efectius.
La part efectiva de la planta és l’arrel, el problema és que té mal gust. La podem
aromatitzar amb altres plantes que ara ja coneixeu o bé la podem comprar comercialitzada en comprimits, gotes i altres presentacions.
Evidència científica “I b” (estudis que ho avalen favorablement) per tractar l’insomni. Necessitarem prendre-la com a mínim 3-4 setmanes per tenir l’efecte desitjat,
perquè actua lentament.
Al cap d’aquest temps, podem restablir el son fisiològic. La dosi serà de 2-3 grams de planta seca al dia, la qual
cosa equival a 2-3 culleradetes de postres que podrem repartir en un parell d’infusions. La dosi serà diferent si la
tenim barrejada amb altres plantes. Llavors, hem de comptar cullerada sopera per tassa.
A diferència de les benzodiazepines, no crea dependència. No és convenient que en prenguin ni les embarassades
ni els lactants ni els infants massa petits. En cas de tenir criatures a qui els costi dormir, recordeu el gallaret.
No la combinarem amb excitants que continguin cafeïna ni la barrejarem amb fàrmacs sintètics que siguin també
sedants, hipnòtics o tranquil·litzants. Tampoc amb antihistamínics perquè, encara que els utilitzem per tractar els símptomes de l’al·lèrgia, tenen efecte sedant. Si ens han d’intervenir quirúrgicament, millor no prendre-la uns dies abans
perquè podria potenciar l’efecte de l’anestèsia sempre i quan sigui una anestèsia general.
Recordeu que tant el metge com el terapeuta han de saber el que esteu prenent!

ALTRES REMEIS RECOLLITS
PER CURAR FERIDES I CREMADES
Ingredients:
roses de pastor / fulles de noguera / herba blava /
violes de bosc / plantatge de l’estret / romaní /
flor de malves, de fulla petita / ruda / alfàbrega
grassa (fulla grossa) / 2a pela de tei / 2a pela de
saüc / consolves / bàlsam d’atzavara (àloe vera) /
crespinell / lliris de Sant Antoni / cera nova /
oli d’oliva / una cassola de terra nova
Preparació:
Poseu-ho tot en fred a la cassola menys la cera
nova i deixeu-ho bullir ¼ d’hora. Retireu-ho del foc,
coleu-ho i, quan encara està calent, poseu-hi la
cera nova. Remeneu-ho que es desfaci bé.
La cera serveix per espessir i per estirar.
Aquesta pomada va molt bé per a les ferides infectades, per treure el pus.
L’oli sense la cera va molt bé per a les cremades.
Poseu-ho en potets i guardeu-ho (van bé els de fer
anàlisis d’orina)
Font d’informació: La Maria de Damians (†)

REMEI PER A LA TOS: XAROP DE PINYA D'AVET
Composició:Pinyes d'avet
Sucre roig (integral)
Forma de preparació:
Recollir pinyes tendres, però només les que hagin
quedat dretes (Si estan de costat, no serveixen).
Tan de pressa com sigui possible, les llescarem -La
Sra. Rosalia s'ha fabricat una espècie de guillotina
casolana, semblant a la que s'utilitza a les fleques
per tallar la coca- . En una cassola de fang, primer
posarem una capa de pinyes i a continuació una
altra de sucre i així successivament fins arribar a
omplir la cassola. Després, ho taparem amb un
plàstic transparent i amb un escuradents farem
petits foradets, procurant, però, que si plou no hi
entri aigua. Deixarem la preparació a sol i serena
durant tres setmanes (perquè puguin intervenir
dues fases lunars). A continuació, colarem la
maceració, tot posant el líquid resultant en petites
ampolles de vidre que tanquin bé.
Forma d'administració:
Via oral . Una cullerada sopera diverses vegades al
dia per a qualsevol tipus de tos.
Font d'informació:
Sra. Rosalia Perarnau Amfruns (1925)

ANÈMIA
Composició:
50 fulles d’alfals tendres (Medicago sativa L.)
10 pinyons
1 pastanaga
un got d’aigua
Forma de preparació:
Posar tots els ingredients a la liquadora i liquar-los.
Forma d'administració:
Via oral. Prendre’n un got cada dia en dejú durant
un mes.
La persona que me la va donar era un antic pacient
del Dr. Ferrándiz. Afirma que li va curar l’anèmia
que tenia per un problema digestiu. De tant en
tant, continua prenent-ho tant ell com tota la seva
família i coneguts.
Font d'informació: Família Bartrina Farrerons
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