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1. PRESENTACIÓ 
 
 

En aquest estudi intentem esbrinar la relació entre la gent altempordanesa i el món 
vegetal que l’envolta i que Augustin Pyramus de Candolle (1813) inclou en la Botànica 
econòmica i posteriorment, des de Harshberger (1896), s’ha anomenat Etnobotànica. 
Coneixerem les espècies vegetals que utilitza, el seu nom o noms populars, les propietats 
farmacològiques que se’ls atribueixen, com les manipula i quins usos en fa. En definitiva, 
aquest treball és una contribució al coneixement de l’Etnobotànica altempordanesa. La 
definició d’Etnobotànica, emprada per John W. Harshberger per anomenar la “parcel·la del 
saber científic que s’ocupa de descriure la posició cultural de les tribus que usen plantes, 
estudiar la distribució de les plantes útils d’una tribu en el passat, determinar els camins 
seguits per aquestes plantes per rutes comercials i formular nous mitjans, models i materials 
aplicables a l’activitat productiva actual” (Harshberger, 1896), ja ens dóna una idea que es 
tracta d’una ciència interdisciplinària (l’origen etimològic ens parla de botànica i d’ètnia o 
cultura) que beu de la font de ciències d’àmbits molt variats (com l’antropologia, la història, 
la geografia, la lingüística, la botànica, l’ecologia, la toxicologia i la farmacologia per citar-ne 
algunes). 

 
Hem intentat recopilar aquella saviesa popular sobre els usos de les plantes els quals 

constitueixen un aspecte de la diversitat biològica que s’ha proposat de denominar 
etnobiodiversitat (Hernández Bermejo, 1997; Vallès et al. 2000). Avui dia, en part gràcies al 
desenvolupament econòmic i social de la nostra terra i en part per la poca importància que se 
li dóna o per la manca d’interès de les generacions més joves, aquesta cultura popular es va 
perdent (com, malauradament, hem pogut constatar amb l’abisme de coneixements existents 
entre membres de diferents generacions d’una mateixa família). Per això hem realitzat una 
sèrie d’entrevistes a la gent gran oriünda de la zona estudiada (font més important i verídica 
d’informació) i hem recopilat totes les dades que d’altra manera s’haurien anat perdent per la 
ruptura de l’única via de transmissió que té: l’oral de pares a fills. 

 
L’interès creixent que desperta avui dia l’Etnobotànica de plantes medicinals i la 

Fitoteràpia en general es pot explicar des de dos punts de vista: per un costat, la medicina a 
base de remeis vegetals, encara que per a alguns menys efectiva qualitativament parlant, és 
sovint menys agressiva que la teràpia química i presenta molts menys efectes adversos en 
l’organisme. Per altra banda, hem de ser conscients que la base de la medicina es troba 
majoritàriament en la Fitoteràpia i que moltes vegades es fan estudis de remeis vegetals d’ús 
popular per aconseguir aïllar o millorar compostos que puguin guarir malalties que fins ara 
són incurables com càncers o SIDA. 

 
La legislació recull, de manera clara, la importància del saber tradicional sobre l’ús de 

les plantes, en aquest cas de les medicinals: la directiva 2004/24/CE del Parlament Europeu i 
del Consell de 31 de març de 2004 i el reial decret 1345/2007, d’11 d’octubre (BOE del 7-XI-
2007), pel qual es regula el procediment d’autorització, registre i condicions de dispensació 
dels medicaments d’ús humà fabricats industrialment, donen un pes important a la tradició 
popular comprovada en l’ús de les plantes a l’hora d’efectuar els registres de medicaments. 
Això significa que els estudis etnobotànics han de tenir una rellevància particular, car són els 
que poden certificar l’ús tradicional de cada planta, la seva vigència i la seva antiguitat. 

 
En general, podem veure una relació inversament proporcional entre el 

desenvolupament social i econòmic d’una zona i el seu grau de dependència de les plantes 
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medicinals per a guarir-se, la qual cosa, unida a un grau relativament baix d’aculturació, 
propicia una gran riquesa etnobotànica. Als països del Tercer Món, sovint per falta de mitjans, 
la medicina es basa fonamentalment en remeis vegetals –també, en menor proporció, en 
remeis d’origen animal i mineral- que s’han anat transmetent de pares a fills. Aquesta saviesa 
popular es va perdent a mida que passa el temps i que millora el nivell de vida i la medicina 
tradicional va donant pas a la medicina convencional.  

L’escriptor i polític senegalès Léopold Sédar Senghor deia, amb raó, que “cada cop que 
un vell africà mor es perd tota una biblioteca”. Això que, segons hem pogut comprovar en 
molts treballs citats en aquesta memòria, continua essent perfectament vàlid si hom canvia 
“africà” per qualsevol altre gentilici, com ara “català” en el nostre cas, justifica la importància 
dels treballs d’etnobotànica: el coneixement de la nostra saviesa popular i la recuperació de 
recursos que potser algun dia siguin la base de nous descobriments, tant en el camp de la 
terapèutica com, per exemple en el de l’alimentació. Ens sentirem compensats si el dia de 
demà aquesta obra ajuda en qualsevol d’aquests àmbits.  

 
 Aquesta tesi doctoral s’emmarca dins la línia de recerca en etnobotànica catalana que 
des de fa més de 15 anys està mantenint un petit grup de recerca del Laboratori de Botànica 
de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (Vallès et al., 2007). Fins ara s’han 
fet estudis a la plana de l’Alt Empordà (Parada 1997, Bonet et al. 1999, Parada et al. 2002), el 
Montseny (Gutiérrez et al. 1997, Bonet 2001, 2003, Bonet & Vallès 2002a, 2002b, 2002c, 
2003, 2005, 2006, 2007, les Guilleries (Selga 1998, Bonet et al. 1999, Parada et al. 2002, 
Puig 2003), el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà (Agelet 1999, Agelet & Vallès 1999, 2001, 
2002, 2003a, 2003b), la vall del riu Tenes, al Vallès Oriental (Bonet 1991, 1993, Bonet et al. 
1992), la Segarra (Raja 1995; Raja et al. 1997), la vall d’en Bas, a la Garrotxa (Agelet et al. 
1990), la Cerdanya, el Capcir i el Conflent (Muntané 1991, 2003, 2005) i la vall de 
Camprodon (Rigat 2005, Rigat et al. 2006). També ha estat publicat algun treball que 
concerneix més d’un territori (Blanché & Vallès 1994, Bonet 1995, Agelet et al. 2000, 2002, 
Bonet 2001, Vallès et al. 1996, 2000, 2001, 2002, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b, Vallès & 
Bonet 1996, Vallès 1997). Algunes recerques àmplies són en curs a l’Alt Empordà (a càrrec 
de M. Parada, objectiu de la present memòria, resultats preliminars a Parada et al., 2005, 
2007), al Ripollès (a cura de M. Rigat) i també a l’espai rural de Gallecs, a cavall entre les 
comarques del Vallès Oriental i l’Occidental (coordinat per M.À. Bonet), i d’altres de més 
reduïdes s’estan fent a Mallorca (menades per E. Carrió; resultats preliminars a Carrió 2005) i 
el País Valencià (a cura de T. Egea i M. Santamaria; resultats preliminars a Egea 2006 i 
Santamaria 2007). A més, tenim dades esparses de diversos altres territoris dels Països 
Catalans, com el Rosselló, el Vallespir, les terres de l’Ebre, la Noguera, l’Urgell, l’Anoia i 
altres zones de la Garrotxa. Mantenim col·laboracions esporàdiques o contactes amb 
col·legues que treballen en algun aspecte d’aquest tema a Catalunya (L. Álvarez, M. Arrufat, 
J.C. Baiges, C. Blanché, J. Camprubí, A.M. Cauwet-Marc, C. Gutiérrez, M. Llongarriu, C. 
Riera, M. Roldan, E. Sala, J. Veny) i en tots els altres territoris -l’Alguer, Andorra, Aragó, 
Catalunya Nord, Illes Balears, Múrcia, País Valencià- on la llengua catalana és present (A. 
Barber, I. Camarda, D. Climent, M. Moll, L. Mulet, M. Niell, C. Obón, J. Pellicer –traspassat 
el febreer de 2007, quan aquesta memòria era en redacció-, A. Ramis, D. Rivera, L. Villar) i, a 
més, formem part del grup que ha preparat un primer catàleg de l’etnoflora ibèrica 
(Hernández-Bermejo et al. 2007). També des del Laboratori s’ha col·laborat en un estudi de 
les mateixes característiques realitzat a la Serra de São Mamede, a Portugal (Camejo-
Rodríguez et al. 2003). 
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2. LÍMITS I DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI ESTUDIAT 
 
 

2.1. SITUACIÓ 
  

La zona que ha estat estudiada és la comarca de l'Alt Empordà, una de les comarques 
catalanes més extenses (1.357,53 km2 segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya). 
En la figura 1 situem el territori en el context dels Països Catalans i d’Europa. La comarca 
presenta una acusada personalitat deguda tant a factors geogràfics (és formada per una gran 
plana oberta al mar i hi són presents, a més, els contraforts del Pirineu) com a factors històrics 
(la trobem anomenada ja en documents de la baixa Edat Mitjana). Compte (1975) ofereix 
nombrosos detalls referents a identitat i límits de l’Alt Empordà. 

  
Com es pot veure a la figura 1, la comarca de l’Alt Empordà és limitada al nord per 

dues comarques de la Catalunya Nord, el Vallespir i el Rosselló, a l'oest per la Garrotxa, a 
l'est per la mar Mediterrània i al sud (d’est a oest) pel Baix Empordà, el Gironès, i el Pla de 
l’Estany.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Situació del territori estudiat en el context de la mediterrània occidental i dels 

Països Catalans. 
 
 
Els 68 municipis que integren l’Alt Empordà, la distribució dels quals es pot veure a la 

figura 2, són els següents: 
 

Agullana 
Albanyà 
l’Armentera 
Avinyonet de Puigventós 
Bàscara 
Biure 
Boadella d’Empordà 
Borrassà 
Cabanes 
Cabanelles 
Cadaqués 
Cantallops 

Capmany 
Castelló d’Empúries 
Cistella 
Colera 
Darnius 
l’Escala 
Espolla 
el Far d’Empordà 
Figueres 
Fortià 
Garrigàs 
Garriguella 
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la Jonquera 
Lledó 
Llançà 
Llers 
Masarac 
Maçanet de Cabrenys 
Mollet de Peralada 
Navata 
Ordis 
Palau de Santa Eulàlia 
Palau-Saverdera 
Pau 
Pedret i Marçà 
Peralada 
Pont de Molins 
Pontós 
Portbou 
el Port de la Selva 
Rabós 
Riumors 
Roses 
Sant Climent Sescebes 

Sant Llorenç de la Muga 
Sant Miquel de Fluvià 
Sant Mori 
Sant Pere Pescador 
Santa Llogaia d’Àlguema 
Saus-Camallera 
la Selva de Mar 
Siurana 
Terrades 
Torroella de Fluvià 
la Vajol 
Ventalló 
Vilabertran 
Viladamat 
Vilafant 
Vilajuïga 
Vilamacolum 
Vilamalla 
Vilamaniscle 
Vilanant 
Vila-sacra 
Vilaür 

 
 

 
 

Figura 2. Municipis de l’Alt Empordà (Cals et al., 1987) 
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El territori té 118.718 habitants (segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
publicades l’any 2005), dels quals 38.884 viuen a Figueres (capital de la comarca). És una 
zona predominantment plana, però que va pujant a mida que ens desplacem cap a l'oest, cap al 
naixement dels rius i cap al nord, cap als Pirineus. Si exceptuem Figueres, l'única ciutat, els 
municipis són generalment petits i solen estar situats dalt de petits puigs. 

 
 

2.2. GEOLOGIA 
 

“L’Empordà, abans que hi hagués habitants, ja era un país sardanista. I la plana era l’explanada gegantina 
d’un magne aplec geològic. Agafats de carena en carena, els turons superbs del Paní, de Sant Salvador, Puig 
Neulós, les Salines –el Canigó s’ho mirava del seu recés estant, a tall de foraster que assistia a l’espectacle-, 
Bassegoda, el Mont i el Mongrí puntejaven i puntegen encara una sardana llarga, molt llarga i oberta de cara a la 
mar, al compàs dels acords exhalats per la tramuntana, que, com una cobla invisible, es ficava pels canyers, on 
trobava flabiols, tibles i tenores, i per les balmes dels suros i de les oliveres, que convertia en greus fiscorns” 
(Guillamet, 1972). 
 

2.2.1. Topografia. 
 

Tectònicament la regió objecte d’estudi es troba en una àrea enfonsada, últim graó d'una 
sèrie descendent que comença a les muntanyes de la Garrotxa. A la figura 3 reproduïm el 
mapa topogràfic de la zona. 
 
 

 
 

Figura 3. Mapa topogràfic de l’Alt Empordà. 
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2.2.2. Els sòls 
 

Trobem a l'Alt Empordà el contrast propi de països mediterranis entre la plana litoral, de 
sòls profunds i grassos (fondals o terraforts) i les terres marginals internes de sòls superficials, 
pedregosos i aspres (terraprims) (Compte, 1963; Cals et al., 1987). Aquest contrast queda 
clarament palès a la figura 4, on es detallen els diferents tipus de sòls. 
 
 

 
 

Figura 4. Tipus de sòls (de Compte, 1963) 
 

 
Encara que la plana sigui formada per aportacions al·luvials dels rius Muga i Fluvià, 

hem de tenir en compte que es tracta de sòls que des de molt antic han estat conreats per 
l'home, que els ha anat transformant i que ha anat eliminant boscos per a fer-ne camps de 
cultiu. Això ha repercutit en el paisatge i en l'estat del terreny: el que abans eren sòls rics i 
fèrtils, ara són vells i empobrits. 

 
En síntesi, la plana es caracteritza per sòls poc uniformes on predominen la sorra i 

l’argila, amb pocs carbonats i pH neutre. La plana s’acaba, cap a llevant, en una banda 
pantanosa dessecada al llarg del temps per l’acció dels agents naturals i de l’home. En queda, 
però, un important remanent enmig dels dos rius (La Muga, més al nord i el Fluvià al sud): els 
Aiguamolls de l’Empordà (Parc Natural des del 1985). En aquesta zona litoral augmenta la 
proporció de matèria orgànica i el grau de salinitat (sòls salobres dels aiguamolls). La zona 
litoral més propera a la platja és la que presenta un grau de salinitat major que la inhabilita 
com a zona de conreus (sutzures), tot i que la immediatament anterior s’utilitza com a 
pastures i es treballa ben poc (closes). 

 
A l’interior trobem sòls de cultiu, en general profunds i rics en aigües freàtiques però 

molt modificats per l’acció de l’home (conreus). Més cap a les zones marginals de l'interior 
disminueix la matèria orgànica i els sòls són més secs i pedregosos. Aquí no es fa notar tant la 
degradació paisatgística per la mà de l’home i es conserven extenses zones de vegetació 
natural, amb boscos d’alzines, suredes, garrigues i pinedes. 
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2.2.3. Litologia 
 
En general, dos moviments orogènics importants (l’hercinià a finals de l’Era Primària i 

l’alpí durant l’Era Terciària) han modelat territoris en els quals és inlòs el que estudiem. 
 
Cap a finals de l’Era Primària, Catalunya formava part d’una gran serralada de 

plegament, la Serralada Herciniana, que s’estenia des del sud de la Gran Bretanya fins al nord 
de l’Àfrica, abraçant l’Europa Central i la Mediterrània actuals. Des de la seva formació, 
aquesta serralada fou erosionada fins a transformar els seus relleus abruptes en vastes 
superfícies aplanades (a la taula 1 situem cronològicament cada Era). 

 
Durant l’Era Secundària, la microplaca d’Ibèria se separa de la placa Euroasiàtica i el 

mar envaeix les zones enfonsades, que esdevenen conques sedimentàries.  
 
A l’eocè, al període Terciari, part de Catalunya (com la regió corresponent a l’Empordà) 

encara és ocupada per un mar interior formant una conca sedimentària submarina, on es 
dipositen els materials que, per noves forces tectòniques (aquest cop per apropament de les 
plaques esmentades), formaran els Pirineus. Durant l’oligocè (encara al Terciari) aquest mar 
interior es va omplint amb els sediments originats per l’erosió del massís Catalano-Balear i 
dels Pirineus i al miocè s’enfonsa el massís i emergeix l’actual territori català. La depressió 
central s’assecà i en sorgiren les roques sedimentàries de la plana empordanesa, entre d’altres 
(Musquera et al., 1980; Aurell & Musquera, 1989). Entre el miocè i el pliocè (darreres 
èpoques del període Terciari) hi ha una forta regressió de la Mediterrània, que s’asseca en 
molts llocs. Al pliocè el mar torna a progressar, i arriba fins a Siurana.  

 
Al Quaternari cal destacar les glaciacions i la sedimentació (al·luvions de la Muga i del 

Fluvià), ja que l’activitat tectònica perd intensitat (Dacosta, 1991). 
 
 

 

 
 

  
 Taula 1. Unitats cronostratigràfiques (Riba et al., 1976). 
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L’enfonsament de la fossa tectònica de l’Empordà limita a l’oest per un escaló de falla 
que s’estén de nord a sud des del curs alt del riu Muga fins la petita comarca del Pla de 
l’Estany, i està representat per un escaló muntanyós que s’eleva a més de mil metres (Malveí, 
1.021 m; Mare de Déu del Mont, 1.115 m). Aquest encavalcament és l’inici de la Garrotxa. 

 
En el contacte del massís amb el mar s’origina la Costa Brava, d’aspecte salvatge i amb 

desnivells de fins a més de cent metres (Cap Norfeu amb 150 m o la Reparada amb 190 m en 
són exemples representatius al sector meridional de Cap de Creus) que s’endinsen ràpidament 
a les aigües mediterrànies. 

 
A la plana hi trobem tres sectors ben diferenciats des del punt de vista litològic 

(Solé,1933; Instituto Geológico y Minero de España, 1980; Musquera et al., 1980): 
 
-Materials dendrítics (conglomerats) més antics i més durs (pliocènics i quaternaris) 

formats per acumulacions de peu de muntanya. S'estenen des de les muntanyes pre-
pirinenques fins la línia que uneix Figueres, Pont de Molins i Viladamat. 

 
-Plana al·luvial, que s'estén fins prop de la costa, formada per les aportacions al·luvials 

dels rius Muga, Fluvià i els seus afluents. 
 
-Aiguamolls de la franja litoral (sòls salobres). 

 
Podem diferenciar una sèrie de característiques que defineixen la diversitat litològica 

actual: trobem calcàries secundàries del Cretaci a Figueres i els seus voltants. Les pedreres 
d'Avinyonet i Llers són de roca calcinal del Cretaci inferior. A Terrades són importants les 
margues argiloses i les calcàries de l'Eocè. Les Escaules són riques en carbonat càlcic 
precipitat de zones calcàries que forma la pedra de tosca. Trobem calcàries del Paleogen a 
Bassegoda. A Vilarig, materials sedimentaris indiferenciats. Hi ha un massís calcari en 
direcció NW-SE entre la Muga i el Manol que comença al Castell de Sant Ferran (Figueres) i 
continua en direcció a Llers. La conca de la Muga és granítica i pissarrosa (i pobra en calç). A 
la figura 5 podem observar la diversitat geològica de la zona estudiada. 
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Figura 5. Diversitat geològica de l’Alt Empordà (Dacosta, 1991) 
 
 

2.3. XARXA HIDROGRÀFICA 
 
Dos rius defineixen la hidrografia altempordanesa: la Muga i el Fluvià. Entre llurs 

desembocadures s’estenen les maresmes que constitueixen el Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. Mentre que el Fluvià passa per terres empordaneses en el seu darrer tram, la Muga 
és quasi totalment empordanesa. A continuació donem més dades sobre aquests rius. 
 

La Muga i el seu afluent principal, el Manol, presenten les característiques pròpies dels 
rius curts de la conca mediterrània. Són tots dos de règim nivopluvial com demostren els seus 
màxims a la primavera (deguts a la fusió de les neus i a la pluja), i els màxims secundaris a la 
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tardor (deguts a les pluges). Aquest règim, irregular, és més accentuat en el cas de la Muga, ja 
que el Manol rarament rep aigua provinent de la neu. 

 
La Muga neix al Pirineu Oriental, al límit amb la comarca del Vallespir, sota el Pla o 

Coll de la Muga (1.186 m d'altitud). Segueix una direcció SE i desguassa al mar, al municipi 
de Castelló d'Empúries després de recórrer uns 64 km. El seu cabal a la desembocadura és 
estimat en uns 8 m3/s. Els seus afluents principals són el Llobregat d'Empordà per l'esquerra i 
el Manol per la dreta. En bona part del seu recorregut, la Muga és regulada per l’embassament 
de Boadella (Cals et al., 1987). A la figura 6 en detallem el perfil longitudinal. 

 
El Manol neix al peu de la Mare de Déu del Mont i desguassa als terraprims occidentals, 

al municipi de Vilanova de la Muga. El seu cabal és minso tot i les aportacions de les rieres de 
Cistella i de Terrades o Rissec i el torrent de Galligants per l'esquerra i de la riera d'Àlguema 
per la dreta. 

 
El Llobregat rep les aigües de les serres pirinenques, de l’Albera i de les Salines, a 

través dels seus subafluents Ricardell, Orlina, Anyet i Arnera. 
 
El Fluvià neix lluny de les terres empordaneses (en el Grau, al límit oriental de la Plana 

de Vic) i travessa la Garrotxa per a endinsar-se a l’Empordà i desembocar a Sant Pere 
Pescador. El seu curs és més llarg (uns 94 km) i cabalós que el de la Muga. Durant el seu curs 
dibuixa nombrosos meandres (destaca el de Bàscara, singularment tancat). En el seu curs 
mitjà són importants els fenòmens de filtració deguts a la naturalesa rocosa del llit del riu. Part 
d’aquesta aigua filtrada va a parar a la cubeta de Banyoles. És un riu de règim essencialment 
pluvial i el seu cabal a la desembocadura és estimat en uns 10 m3/s (Cals et al., 1987). A la 
figura 7 en detallem el perfil. 

 
A part de rius i aigualleixos, cal destacar l'abundància d’aigües freàtiques a la plana 

empordanesa. Són degudes a l’existència de terrenys quaternaris formats per argiles i còdols, 
en una capa més o menys cimentada, enterrats sota un gruix d’al·luvions recents que 
propicien la filtració de l’aigua de pluja que cau tant a la plana com als aspres adjacents a 
aquesta. Tot això en una zona amb pendent pràcticament nul, que en propicia l’estanquitat. 

 Bona part de les aigües freàtiques més superficials provenen de la filtració dels llits 
dels rius i, per tant, són més abundants en les seves proximitats. Així, cal destacar les que es 
troben vora el riu Fluvià, en la zona de l’Armentera i Sant Pere Pescador (a uns quatre o cinc 
metres de profunditat) i les de la Muga entre Cabanes, Vilabertran, Peralada i Castelló (a tres 
o quatre metres) (Compte, 1963). 
 

 
 

Figura 6. Perfil longitudinal de la Muga (Compte, 1963) 
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Figura 7. Perfil longitudinal del Fluvià (Compte, 1963) 
 

2.4. CLIMA 
 

Per la situació geogràfica podem deduir que el clima de l’Alt Empordà és mediterrani, 
varietat provençal. Es caracteritza pel fet d’oferir més pluges i amb més freqüència i també 
per una temperatura hivernal més suau que no pas altres subclimes mediterranis (Compte, 
1963). A la taula 2 i a la figura 10 reproduïm les dades i el diagrama climàtic de Figueres, 
representatiu de la plana de l’Alt Empordà, i a la figura 8 la distribució de la mitjana de 
precipitacions anual en el territori, on es pot veure com augmenta a mida que ens allunyem 
del litoral i ens enfilem cap a la serralada prepirinenca, de manera inversa a com ho fa la 
tempertatura mitjana anual (figura 9). 

No hi són gaire freqüents ni la neu ni la calamarsa. En canvi, hi són típiques les gelades 
(la rosada es converteix en gebre o gelada) i les glaçades (l'aigua de les basses es glaça) a 
l'hivern. 

 
La tardor i l'hivern són les estacions més plujoses, amb un màxim als mesos de 

setembre, octubre i novembre (aproximadament cauen 200 l/m2 en aquests tres mesos). No és 
estrany, a la primavera i a la tardor, la presència de pluges en forma de vertaderes trombes 
d'aigua, que si bé són de gran intensitat, duren poca estona. L'estiu és sec, però no 
exageradament (presenta una mitjana de 92 l/m2) encara que l'evaporació és important. A 
l'Empordà no plou tant com a d'altres terres més occidentals a causa de la tramuntana. A la 
taula 3 i a la figura 11 recollim les dades estadístiques de temperatures màximes i mínimes de 
Figueres de l’any 1951 al 2006, així com la mitjana anual de pluges. 

 
La humitat atmosfèrica relativa sobrepassa el 70% excepte a l'estiu (que pot baixar fins 

al 60%) i també es veu influenciada per la tramuntana (que la disminueix). Les temperatures 
són molt constants a tota la comarca. 

2.4.1. Els vents 
 
“Quan hi ha una tramuntanada forta i el vent bufa amb fúria, és bonic de veure les canyes, totes 

compassades com si es tractés d’un estol de ballarines, es vinclen sota l’empenta de les rufagades. Alguna 
vegada, si hom para bé l’orella, sent com el vent, en ficar-se dins les tiges buides de les canyes, n’arrenca uns 
arpegis estranys, com si es tractés d’un insòlit orgue de somni” (Guillamet, 1972). 

 
Els vents predominants a la comarca són els de N i SE. La tramuntana és sense cap 

dubte el vent més característic de l'Empordà; és una part important de la vida quotidiana de la 
comarca i dels seus habitants (dels quals s'ha dit que són "tocats per la tramuntana"). Es tracta 
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d’un vent sec i violent que bufa una mitjana de 70-80 dies l’any i encara força més si hi 
comptem l’anomenat vent de tramuntana, de la mateixa direcció però més fluix. S’origina per 
la presència d’una depressió al centre d’Europa i un anticicló sobre l’Atlàntic nord (vegeu 
figura 12). Pot sobrepassar els 100 km/h i és particularment freda a l’hivern quan el Canigó és 
nevat; en aquestes ocasions es coneix amb el nom de canigonenca i de manera general se li 
donava també el nom de Jan de França (“ja bufa en Jan de França”), atesa la seva direcció. De 
fet, aquest vent tan característic de la comarca rep molts i diversos noms, que han estat 
recollits per Cruset et al. (2000). Aquest vent local és degut a la canalització dels Pirineus. 
Bufa sobretot a l'hivern i a la tardor i en direcció NW. Els efectes d’aquest vent es deixen 
veure en el territori empordanès; així, és el culpable natural de la dessecació de les maresmes i 
del transport de terres i sorres (li devem la formació, juntament amb el llevant, de les dunes 
del litoral, des de la desembocadura del Fluvià fins a Sant Martí d’Empúries i des de l’Escala 
a Torroella, ja al Baix Empordà). 

 
El llevant bufa de l’E i de l’E-NE. És un vent molt humit i el responsable dels temporals 

de mar més forts. Sol anar acompanyat de boires espesses i pluges i pot assolir gran força, 
però la seva durada no sol sobrepassar un dia. 

 
El xaloc bufa del SE. Prové de l’Àfrica i sol portar boires però poca pluja. Bufa a 

batzegades (“xaloc, molt o poc”), sobretot a la tardor, i és el responsable de les pluges de fang 
(quan recull la pols dels vents del Sàhara). 

 
El gregal ve del NE i és, per tant, un vent humit que pot arribar a ser molt fort 

(gargalada) o molt fluix (gargalet de bon temps). 
 
El garbí bufa del sud. No és un vent intens però sí humit; és el més freqüent dels mesos 

de maig i juny (d’aquí el seu nom: és el vent que eixuga les garbes). 
 
El llebeig (SO), el ponent (O) i el mestral (NO) són poc freqüents, secs i calents; i les 

Provences (N-NE) són els vents més freds que coneixem i el responsable de les poques 
nevades i gelades de les terres baixes (Sargatal & Fèlix, 1989). 

L’altre vent important és la marinada (que sol venir del SE), general de zones 
costaneres, que bufa sobretot a la primavera i a l’estiu. 
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Figura 8. Precipitació mitjana anual 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 9. Temperatura mitjana anual 
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 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Anual 
Precipitació (mm) 26,6 34,2 47,2 49,4 52,3 47,1 25,5 36,4 67,6 85,4 57,7 43,2 572,6 
Temperatura (ºC) 7,3 8,4 11,2 13,7 17,0 20,5 23,2 22,8 20,1 15,8 11,1 8,1 14,93 

 
Taula 2. Dades per a l’elaboració del diagrama climàtic de Figueres (Riba et al., 1976) 
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Figura 10. Diagrama climàtic de Figueres. 

 



 19  

 
ANY TEMPERATURA 

MÀXIMA (ºC) 
TEMPERATURA 

MÍNIMA (ºC) 
PRECIPITACIÓ 

(mm) 
1951 18,40 6,23 823,2 
1952 19,10 10,28 280,4 
1953 20,10 10,42 494,3 
1954 19,50 9,81 389,9 
1955 19,30 10,58 607,5 
1956 19,20 9,14 455,1 
1957 19,90 9,47 691,6 
1958 20,10 9,83 490,0 
1959 20,00 10,03 772,4 
1960 19,10 9,95 381,7 
1961 18,70 9,88 383,2 
1962 19,30 9,52 830,2 
1963 18,50 8,99 949,0 
1964 19,60 9,75 674,5 
1965 18,80 9,26 933,1 
1966 19,60 9,88 351,9 
1967 20,10 9,33 424,5 
1968 19,60 9,20 718,5 
1969 18,40 9,94 857,2 
1970 19,50 9,82 338,4 
1971 19,10 9,58 1293,9 
1972 18,10 9,58 691,3 
1973 20,00 9,78 267,2 
1974 19,40 9,51 413,0 
1975 19,50 9,66 449,4 
1976 19,80 9,38 545,3 
1977 18,90 9,27 745,0 
1978 19,20 9,14 420,3 
1979 19,90 9,28 528,0 
1980 19,30 8,95 430,9 
1981 19,70 9,84 627,2 
1982 20,50 10,23 702,0 
1983 20,70 9,43 444,6 
1984 19,30 8,36 526,5 
1985 19,60 8,71 483,9 
1986 19,60 9,61 574,8 
1987 21,40 12,29 873,0 
1988 20,90 12,02 559,0 
1989 21,90 11,60 725,0 
1990 21,50 11,60 429,0 
1991 20,40 10,81 740,0 
1992 20,40 10,55 929,5 
1993 20,40 9,99 1002,7 
1994 21,80 11,08 692,9 
1995 21,70 11,23 552,0 
1996 20,70 11,04 964,8 
1997 21,10 11,1 569,0 
1998 21,20 11,05 664,0 
1999 20,50 10,77 740,0 
2000 21,30 11,24 623,0 
2001 21,40 10,87 434,0 
2002 20,80 10,78 552,0 
2003 23,30 11,13 711,0 
2004 20,67 10,85 682,0 
2005 20,16 10,15 613,4 
2006 21,56 11,50 401,6 

 
Taula 3. Relació de temperatures màximes i mínimes i de precipitació dels últims anys. 

Dades de l’estació meteorològica de Figueres, cedides pel Sr. Ferran Pou. 
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Figura 11. Gràfiques de temperatures i de pluges. 

 
 

 
 

Figura 12. Situació meteorològica típica d’un dia de tramuntana (Compte, 1963). 
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2.5. VEGETACIÓ 
 
 L'Alt Empordà reuneix, en un territori relativament petit, una remarcable varietat 
d'ambients ecològics i, doncs, de paisatges vegetals. El clima, ja ho hem dit, hi és 
fonamentalment mediterrani -i d'aquest tipus és la vegetació predominant-, però la diversitat 
pedològica i geomorfològica, la xarxa fluvial rematada en maresmes i la confluència entre la 
muntanya -els contraforts del Pirineu- i la mar permeten un ric mosaic de comunitats (vegeu els 
diferents hàbitats a la figura 13). Ultra això, l'acció antròpica, en una comarca amb una forta 
component agrícola, ha contribuït també granment al modelat del paisatge. 
 
 El paisatge altempordanès es troba molt asimètricament repartit entre dues de les tres 
grans regions biogeogràfiques d'Europa: la mediterrània, àmpliament dominant, i l'eurosiberiana, 
reduïda a algunes zones elevades dels massissos muntanyencs. La regió boreoalpina, pròpia de 
les zones culminals dels Pirineus, manca a la comarca. Seguint l'esquema de Folch et al. (1984), 
a l'Alt Empordà podem trobar els següents dominis de vegetació: 
 
 Muntanya mitjana centreeuropea. Poc abundant a la comarca, és representada per les 
diverses variants de fageda (Luzulo niveae-Fagetum i Helleboro-Fagetum) que podem trobar als 
massissos de les Salines i l'Albera. La fageda d'aquesta darrera serra té la particularitat d'ésser 
una de les més properes a la mar, de la qual dista amb prou feines 20 km en línia recta. 
 
 Muntanya i terra baixa mediterrànies i submediterrànies. Ocupen la major part del 
territori. Hi són minoritàries les rouredes submediterrànies (de roure martinenc -Buxo-Quercetum 
pubescentis- i de roures martinenc i de fulla gran -Aceri-Quercetum petraeae). Els alzinars i llurs 
sèries són les comunitats predominants. L'alzinar mediterrani (Quercetum ilicis galloprovinciale 
pistacietosum) i la sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum) hi són els principals 
boscos. Les suredes, que es fan sobre sòls granítics, són remarcables per l'explotació que se'n fa, 
la qual, tot i ésser industrial, respon a models altament tradicionals. Diverses bosquines tenen 
gran significació a la comarca; podem citar entre elles la garriga (Quercetum cocciferae) i les 
brolles de romaní i bruc hivern (Rosmarino-Ericion) o d'estepes i brucs (Cistion). Les bardisses 
amb roldor (Rubo-Coriarietum) i amb espinavessa (Pyro-Paliuretum spinae-christi) completen 
el panorama del bosc mediterrani i les seves comunitats associades, al qual cal afegir, encara, les 
pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinyer (P. pinea). 
 
 Vegetació litoral. Dins del domini de la vegetació mediterrània, trobem alguns indrets on 
l'ecologia particular permet la instal·lació de comunitats especials. Els ambients litorals en són 
un gran exemple. Dins del mar trobem els alguers (Posidonion), als penya-segats comunitats 
d'armèries (Armerietum ruscinonensis) i de limòniums i fonoll marí (Crithmo-Limonion), als 
sorrals marins, les comunitats de jull de platja (Agropyretum mediterraneum) i de borró 
(Ammophiletum arundinaceae). Finalment, als salobrars, tan rellevants a la comarca, tenim 
comunitats halòfiles com la jonquera amb plantatge crassifoli (Schoeno-Plantaginetum 
crassifoliae), salicornars (Thero-Salicornion, Arthrocnemion) i comunitats de limòniums i 
donzell marí (Limonietalia). 
 
 Vegetació de ribera. Es tracta de comunitats també d'indrets particulars, en aquest cas 
associades a ambients aigualosos, com cursos o masses d'aigua (rius, rierols, torrents, deus, llacs, 
estanys...). Algunes variants de vernedes (Lamio-Alnetum glutinosae), omedes (Lithospermo-
Ulmetum minoris), alberedes (Irido-Populetum albae) són boscos de ribera presents a la zona. 
També hi trobem boscos de ribera a mitjan camí entre naturals i artificials, produïts per la 
intervenció humana que ha estès espècies com els pollancres (Populus nigra) i els plàtans 
(Platanus x hispanica). En indrets amb aigua salobre, podem trobar vestigis de tamarigars 
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(Tamaricetum canariensis). A les rambles de rierols i torrents és freqüent l'alocar (Vinco-
Viticetum agni-casti). 
 
 Vegetació segetal, arvense i ruderal. És la més lligada a l'activitat o la presència humana. 
La vegetació de conreus, camps, horts, marges, erms, solars, camins... representa avui en dia una 
fracció gens negligible del nostre paisatge vegetal. Dins de la vegetació dels sembrats podem 
destacar les comunitats dels camps de cereals (Secalion) i les dels arrossars -ara de nou presents a 
la comarca en l'àmbit del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà- (Cypero-Ammanietum 
coccineae). Entre les arvenses, podem citar la comunitat de ravenissa blanca (Diplotaxietum 
erucoidis). El canyar (Arundini-Convolvuletum sepium) és típic dels horts i marges. I els 
bleterars (Chenopodion muralis), la comunitat de ripoll i olivarda (Inulo-Oryzopsidetum 
miliaceae) i els cardassars i altres herbassars megafòrbics (Silybo-Urticion) il·lustren el 
panorama de la vegetació ruderal. 
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Figura 13. Tipus d’hàbitats a la comarca de l’Alt Empordà 
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Tipus d'hàbitat

Medi marí

Entrades de mar terra endins

Matollars i formacions herbàcies de sòls salins o guixencs

Platges arenoses i dunes

Platges de còdols

Penya-segats i costes rocoses

Illots i farallons

Aigües dolces estagnants

Aigües salabroses o salines, estagnants

Aigües corrents

Bosquines i matollars de muntanya i de llocs frescos 

Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis

Matollars xeroacàntics de les terres mediterrànies càlides

Prats, basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitja

Prats acidòfils secs

Prats (i comunitats afins) d'alta muntanya

Herbassars, jonqueres i prats humits

Prats de dall i pastures grasses

Boscos caducifolis, planifolis

Boscos aciculifolis

Boscos mixts de caducifolis i coníferes

Boscos i bosquines de ribera o de llocs molt humits

Boscos esclerofil·les

Vores d'aigua i altres hàbitats inundats

Molleres

Tarteres

Roques no litorals

Congestes permanents i glaceres

Conreus herbacis

Conreus llenyosos i plantacions d'arbres

Parcs urbans i jardins

Ciutats, pobles i àrees industrials

Camps abandonats, ermots i àrees ruderals

Basses i canals artificials

Àrees talades o cremades

Llacunes salines o hipersalines del litoral

Pastures intensives
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2.6. DEMOGRAFIA 
  

“Els tres punts determinants de la plana empordanesa podrien ser Figueres, Peralada i Castelló 
d’Empúries. Tres determinants geogràfics, històrics, literaris, artístics, econòmics, eclesiàstics…Trieu i 
remeneu” (Guillamet, 1972). 

 
La plana empordanesa ja era habitada en temps de la Prehistòria (Protohistòria). Podem 

seguir les traces de les diferents cultures que l'han habitada al llarg del temps. Els motius eren 
diversos, entre d’altres, el clima temperat, els sòls generosos, l’aigua força abundant i la zona 
costanera. 

 

2.6.1. Evolució social 
 
Per la seva situació geogràfica ha estat sempre una zona de pas (s'hi troben restes d'una 

de les principals vies romanes, la Via Augusta o via Augusta, que en molts trams aprofita el 
traçat d’una via anterior, la Via Domitia o via Domícia, d'entrada a la península). Aquest fet 
ha influït al llarg de la seva evolució social de manera determinant (Compte, 1975). 

 
Des de temps immemorials l’Alt Empordà ha estat habitat. Des de tribus nòmades de la 

prehistòria, passant pels grecs i els romans fins la civilització actual tots han deixat una 
empremta a la comarca. 

 
Trobem restes arqueològiques del paleolític inferior a Vilanant, a Sant Climent 

Sescebes (vinya d’en Roca) i a Roses (mas de la Torres, mas Climent); del paleolític mitjà a 
les Escaules-Boadella (cova del Castell, cova de les Tres Creus, cavorca Cristina) i del 
paleolític superior a Roses (cau de les Guilles) i a Figueres (Castell de Sant Ferran) en la 
forma de petits estris de pesca i de cacera (eren tribus nòmades, d’economia depredadora, que 
vivien en coves naturals o a l’aire lliure). 

 
Són molt nombroses les estructures megalítiques (del neolític) a l’Albera, la serra de 

Rodes i el Montgrí (dòlmens i menhirs). Corresponen ja a una cultura sedentària que estableix 
una economia de producció. Els dòlmens són tombes col·lectives construïdes amb pedres de 
l’entorn (i que a l’Albera corresponen a tres tipologies: sepulcres de corredor, galeria catalana 
i dolmen simple). En trobem a gairebé tots els municipis de la serra de l’Albera, com Portbou 
(dolmen del Coll de la Farella), Colera (dolmen de Mas Patiràs), Llançà (dolmen de Puig 
Tifell), El Port de la Selva (dòlmens del Mas Margall, de Morera Alta), Roses (dòlmens del 
Turó de l’Home, de la Casa Cremada), Vilajuïga (dòlmens de la Vinya del Rei, del Garrollà, 
de la Talaia, de les Ruïnes, de la Carena), Pau (dòlmens de la Burnaua, de la vinya d’en Berta, 
de la Devesa, del mas Bofill, de Vinyes Mortes), Palau Saverdera (dòlmens de la Sureda, de la 
Muntanya d’en Caselles, de la Febrosa), Espolla (dolmen de les Morelles), Rabós (dòlmens 
del Clot de Llorer, de Solà de Gibert, de Comes Llobes i el menhir de Pedra Dreta del Mas 
Roqué), Sant Climent Sescebes (dolmen de Gutina i menhir de la Murtra), Capmany (pedra 
dels sacrificis), Cantallops (domen del Coll de Madàs), Agullana (dolmen la Barraca del 
Lladre, menhir dels Palaus), La Jonquera (dolmen del Mas Baleta), per citar-ne alguns a 
bastament estudiats (Macau, 1985; Lacombe et al., 2000; Blasi & Budó, 2002; Tarrús, 2002). 

 
A partir del primer mil·leni aC trobem restes de les primeres tribus d’origen europeu, 

com la necròpolis de Can Bech de Baix a Agullana (urnes cineràries de l’època de transició 
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entre l’edat de bronze i la de ferro), i d’altres a Port de la Selva, Roses, Empúries, Camallera, 
Espolla i Peralada. Eren pobles que començaven una precària ramaderia i agricultura 
aprofitant l’abundància de pastures, la riquesa dels sòls i la caça i pesca generosa (les seves 
principals activitats) que oferia la zona. També explotaven els recursos minerals i en neixen 
els primers dipòsits i tallers metal·lúrgics (Gifre, 2000). Aquesta etapa enllaça amb la 
civilització ibèrica (fruit de la relació del substrat poblacional indígena i les cultures fenícia, 
etrusca i també grega), més estudiada en el Baix Empordà (Ullastret) però que té a Peralada i 
a Pontós els seus exponents més importants a la nostra comarca. 

 
Les primeres fonts escrites de la història de l’Empordà es remunten a la colònia grega 

d’Empúries (l’arrel d’aquesta paraula i el mateix nom d'Empordà ve d'”Empòrion” -en grec, 
mercat-, nom que posaven al territori conquerit perquè l'utilitzaven com a zona de comerç 
amb els habitants indígenes i altres colònies del Mediterrani). Els grecs varen aprofitar un 
antic poblat de l’edat de ferro com a primer establiment (la Paleàpolis, que correspon 
actualment al veïnat de Sant Martí d’Empúries) i després es varen anar estenent fins formar la 
Neàpolis, poblat urbanístic que coneixem com a ruïnes d’Empúries (Pons, 1984). Encara 
sense una teoria definitiva, sembla que foren els emporitans els que fundaren Rhode (l’actual 
Roses). 

 
Els segles de pau romana varen suposar una intensa colonització agrícola i ramadera del 

territori (i l’origen d’alguns dels actuals nuclis de població, situats al llarg de les vies de 
comunicació, amb noms començats per “Vila”, tot i que l’únic nucli urbà era Empúries fins a 
l’època tardoromana, quan ressorgeix amb força Roses). 

 
L’època visigòtica (amb la fortalesa de Puig Rom, a Roses, com a exponent més ben 

conservat) ofereix pocs canvis en l’estil de vida romana. Hem d’esperar a la invasió àrab i a la 
posterior reconquesta per veure l’origen del poblament actual. 

 
Amb la Reconquesta, es va crear el comptat “Emporità” (que ressuscitava l’anterior 

circumscripció administrativa romana i que, amb el temps, va donar lloc al nom de la 
comarca) (Compte, 1963). Com afirma Compte (1975) en “Sobre els límits de l’Empordà”, si 
“l’aparició del nom popular és un element fonamental en el naixement d’una comarca, en 
quant significa una presa de consciència col·lectiva per part dels seus habitants, aquest fet el 
descobrim per primera vegada a finals de l’Edat Mitjana, en documents del segle XV, 
referents sobretot a les guerres remenses (...). En tots ells no sols es cita repetidament 
l’”Ampurdà” o “Empordà” –estenent-lo dels Pirineus fins a la Marina i fent-lo arribar vers 
l’interior fins a Girona i més enllà de Besalú- i els “empordanesos”, sinó que arriba a precisar-
ne la divisió actual en Alt i Baix.” 

 
Els exponents més importants del romànic monàstic a l’Empordà (en l’època de 

feudalització) són els monestirs de Sant Pere de Rodes, Sant Quirze de Colera i Santa Maria 
de Roses i, ja en plena època feudal, les viles medievals de Peralada, Sant Martí d’Empúries i 
Castelló d’Empúries.  

 
Amb el temps, veiem com el rol de nucli comercial més rellevant de la zona es va anar 

desplaçant cap a l'interior. Així, si antigament era voramar (Empúries), més tard va ser al 
costat d'un riu però no lluny del mar, Castelló d'Empúries, que representa “la capitalitat 
històrica de la comarca, en virtut de l’herència recollida de la grecoromana ciutat d’Empúries 
i del comtat del mateix nom, una volta es van haver apaivagat les turbulències produïdes per 
la desfeta de l’Imperi Romà d’Occident. Així com Empúries és el símbol de l’Empordà antic, 
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Castelló és el reflex de l’Empordà medieval, compartit amb Peralada, sota els auspicis i la 
influència del monestir de Sant Pere de Rodes. Cadascun d’aquests punts és un centre que fa 
un paper important dins el desenvolupament històric de la comarca” (Guillamet, 1972). 

 
Finalment, el nucli neuràlgic acabà per fixar-se a l'interior, en un lloc més central i més 

pròxim a les vies de comunicació més importants, Figueres, capital de comarca des del 1257 
pel fet d’haver esdevingut Vila Reial en virtut de la Carta Pobla atorgada pel rei Jaume I 
(Rodeja, 1962; Bernils, 1975). 
 

2.6.2. Evolució demogràfica 
 

La població de l’Alt Empordà és de 118.718 habitants (dades de l’any 2005, del lloc 
web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, www.idescat.net) i sol estar localitzada en petits 
nuclis força agrupats (la mitjana de població dispersa és d'un 20%) sovint situats sobre petits 
puigs, vora cursos d’aigua o al voltant d'antigues vil·les romanes (d'aquí que molts noms 
comencin per "Vila"). El poblament dispers en masos té una rellevància particular a les terres 
marginals, així com els cortals en la zona costanera. 

 
A la comarca estudiada només hi ha 14 nuclis (dels 68 que la formen) que superen els 

mil habitants i 34 (la meitat) no arriben als 500. Descomptant els habitants de la ciutat de 
Figueres, que estan concentrats en els 19,31 km2 del municipi i que suposen el 32,8% del cens 
comarcal, l'àrea estudiada té 55,63 habitants/km2 (i 82,8 habitants/km2 si hi comptem la 
capital que, considerada de manera individual, té una densitat de població de 2013,7 
habitants/km2). 
 

Les dades poblacionals existents es remunten a finals de l'Edat Mitjana i començaments 
de la Moderna. A mitjan segle XIV, hi va haver una disminució deguda a la pesta negra i a les 
lluites civils. Al segle XVI es comptabilitza un considerable augment per la immigració. 
Després trobem un estancament fins a principis del s. XVIII i fins i tot una lleugera 
disminució deguda a les guerres de successió i dels segadors. A mida que avança aquest segle, 
però, s'incrementa ràpidament perquè es dóna un important avenç econòmic i perquè s'acaben 
les guerres. Així, al s. XIX la població és el doble que un segle abans. 

 
El primer cens oficial va ser el 1857 i la població de l'Alt Empordà era de 73.465 

habitants (Cals et al., 1987). Vint anys després, havia augmentat un 1,6 % gràcies al despertar 
de l'economia. A finals del s. XIX i principis del XX comença l'emigració a d'altres països i el 
despoblament rural. La guerra civil espanyola farà disminuir novament la població i a partir 
d'ella es donarà una nova immigració de gent de tot l’estat espanyol, sobretot d’Andalusia 
(Cals et al., 1987), per la demanda de mà d'obra per a la construcció degut a l’aparició del 
turisme. Aquests treballadors es localitzaran a les poblacions més grans (com ara Figueres) o 
a nuclis rurals propers, o prop de la frontera. 

 
L'evolució demogràfica dels municipis que configuren la zona que hem estudiat es pot 

veure a les taules 4 i 5, la de la comarca a la figura 14 (en un gràfic comparatiu amb 
l’evolució de la província de Girona, de Catalunya i de l’estat espanyol) i la de la capital, 
Figueres, a la figura 15. 
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MUNICIPI /ANY: 1359 1497 1553 S. XVIII* 1857 1960 1991 

Agullana --- --- --- 135 1250 879 670 

Albanyà --- --- --- 28 437 196 113 

Armentera --- 18 34 79 904 1003 745 

Avinyonet 40 --- --- 80 625 411 466 

Bàscara 39 57 --- 43 1018 825 762 

Biure 15 6 --- 32 687 446 205 

Boadella 5 --- --- 19 727 417 209 

Borrassà 52 34 --- 87 906 632 476 

Cabanelles 69 --- --- 96 1.166 616 235 

Cabanes 60 38 --- 136 1.072 834 782 

Cadaqués --- 107 87 196 2530 1048 1828 

Cantallops --- --- --- 50 707 497 263 

Capmany --- --- --- 28 876 711 400 

Castelló d’Empúries --- 391 399 338 3260 2009 3712 

Cistella 33 --- --- 160 995 305 205 

Colera --- 8 13 7 727 391 446 

Darnius --- 17 --- 128 1.253 828 512 

El Far d’Empordà --- 20 18 48 399 458 413 

Empúries --- 59 58 Inclòs a la població de l’Escala 

Espolla --- 24 --- 49 1149 592 398 

Figueres 151 --- --- 441 10.370 17.548 34907 

Fortià --- 33 40 64 484 423 505 

Garrigàs --- 7 11 33 947 535 305 

Garriguella --- 31 23 56 1696 664 643 

L’Escala Inclòs a la població d’Empúries 236 2642 2451 5178 

La Jonquera --- --- --- 77 1881 1578 2522 

La Vajol --- --- --- 64 318 131 A Maçanet 

Llançà --- 54 67 255 1763 1859 3557 

Lledó 36 27 --- 137 1.447 736 484 

Llers --- 46 --- 255 1.880 728 796 

Maçanet de Cabrenys 88 --- --- 198 1838 926 685 

Masarac --- --- --- 72 538 302 262 

Mollet de Peralada --- 9 --- 37 453 248 180 

Navata --- 32 --- 90 961 600 666 

Ordis --- 20 22 120 532 305 301 

Palau de Santa Eulàlia --- --- 15 25 317 150 80 

Palau Saverdera --- 33 42 62 1128 776 695 

Pau --- 12 18 65 565 385 354 

Pedret i Marçà --- 19 17 34 A Vilanova 155 130 

Peralada --- 212 --- 182 1.833 1.099 1142 
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Pont de Molins --- 14 --- --- 589 439 260 

Pontós 42 28 --- 82 660 386 189 

Portbou Inclòs a la població de Colera 2236 1904 

El Port de la Selva Inclòs a la població de la Selva de Mar 1502 709 790 

Rabós --- --- --- 32 558 317 133 

Riumors --- 16 15 19 361 297 201 

Roses --- 158 --- 127 2739 3575 10303 

Saus --- --- 45 --- 844 825 705 

La Selva de Mar --- --- 54 211 700 219 167 

Siurana --- 35 41 22 239 246 151 

Sant Climent Sescebes --- ---- --- 70 832 729 430 

Sant Llorenç de la Muga -- --- --- 127 1.119 373 156 

Sant Miquel del Fluvià --- 22 27 --- 377 296 549 

Sant Mori --- 15 15 --- 425 199 146 

Sant Pere Pescador --- 60 80 156 990 963 1218 

Santa Llogaia d’Àlguema 18 17 --- 24 302 284 316 

Tarabaus 13 10 --- 25 176 101 A Vilanant 

Terrades --- 18 --- 43 860 376 182 

Torroella de Fluvià --- 44 45 41 476 443 297 

Ventalló --- 43 56 73 1114 739 521 

Vilabertran 63 52 71 98 966 778 798 

Viladamat  15 26 48 484 428 386 

Vilafant 33 9 11 30 599 689 2937 

Vilajuïga --- 15 12 52 828 822 586 

Vilamacolum --- --- 19 33 343 357 215 

Vilamalla --- 26 25 64 333 304 622 

Vilamaniscle --- 5 --- 14 402 156 120 

Vilanant 37 --- --- 81 775 431 249 

Vilanova de la Muga --- 27 31 64 797 525 A Peralada 

Vila-sacra --- --- 31 37 377 407 402 

Vilatenim 11 14 19 47 275 249 A Figueres 

*/ Dades del "Vezindario General de España", manuscrit de la primera meitat del s. XVIII. Les dades 
anteriors al segle XVIII provenen dels “fogatges” realitzats els anys indicats. 
 
 
 

Taula 4. Evolució demogràfica dels municipis estudiats (dades de Compte, 1963 
i de l’Institut d’Estadística de Catalunya) 
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MUNICIPI HABITANTS EXTENSIÓ 
2

MUNICIPI HABITANTS EXTENSIÓ 
2

Agullana 759 27,72 Palau-saverdera 1.178 16,47 

Albanyà 131 94,43 Pau 473 10,69 

l’Armentera 765 5,60 Pedret i Marzà 158 8,62 

Avinyonet de Puigventós 1.101 12,31 Peralada 1.558 43,61 

Bàscara 877 17,52 Pont de Molins 450 8,63 

Biure 237 10,05 Pontós 229 13,62 

Boadella d’Empordà 240 10,76 Portbou 1.374 9,21 

Borrassà 586 9,45 el Port de la Selva 921 41,62 

Cabanes 911 15,06 Rabós 177 45,11 

Cabanelles 249 55,62 Riumors 154 6,54 

Cadaqués 2.623 26,44 Roses 15.535 45,91 

Cantallops 271 19,62 Sant Climent Sescebes 474 24,37 

Capmany 500 26,40 Sant Llorenç de la Muga 202 31,81 

Castelló d’Empúries 9.167 42,29 Sant Miquel del Fluvià 671 3,50 

Cistella 239 25,55 Sant Mori 167 7,47 

Colera 606 24,35 Sant Pere Pescador 1.775 18,47 

Darnius 543 34,93 Santa Llogaia d’Àlguema 311 1,93 

l’Escala 8.311 16,31 Saus-Camallera 733 11,37 

Espolla 395 43,54 la Selva de Mar 216 7,19 

el Far d’Empordà 448 8,98 Siurana 175 10,55 

Figueres 38.884 19,31 Terrades 155 20,96 

Fortià 572 10,76 Torroella del Fluvià 437 16,90 

Garrigàs 332 19,89 la Vajol 96 4,72 

Garriguella 735 21,02 Ventalló 710 24,99 

la Jonquera 3.016 56,93 Vilabertran 831 2,29 

Lledó 562 13,50 Viladamat 422 11,73 

Llançà 4.371 27,98 Vilafant 4.852 8,35 

Llers 1.145 21,28 Vilaür 140 5,49 

Masarac 263 12,53 Vilajuïga 1.059 13,15 

Maçanet de Cabrenys 734 67,88 Vilamacolum 292 5,59 

Mollet de Peralada 175 6,03 Vilamalla 947 8,77 

Navata 882 18,51 Vilamaniscle 168 5,46 

Ordis 347 8,52 Vilanant 336 16,88 

Palau de Santa Eulàlia 88 8,47 Vila-sacra 509 2,29 

   TOTAL 118.718 1357,53 

 
  
Taula 5. Dades del cens i extensió actual dels municipis altempordanesos (dades de la web de 

l'Institut d'Estadística de Catalunya, www.idescat.net, corresponents a l’any 2005). 
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Figura 14. Evolució de la població de l’Alt Empordà (dades del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca & Ministeri d’Agricultura, 1986, i de la web de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya). Es considera la població de l’any 1900 com a 100. 
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Figura 15. Evolució demogràfica de Figueres (dades de Compte, 1963 i de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya, www.idescat.net). 

 

2.7. EVOLUCIÓ ECONÒMICA 
 

El model d'economia de l'Alt Empordà representa una adaptació a la seva situació 
geogràfica i a l'evolució cultural i política (Deffontaines, 1967). La riquesa dels sòls (ara ja 
gastats) va propiciar l'agricultura i la ramaderia (que ocupen un 6,1% de la població), encara 
ara dos dels pilars més importants de l'economia de la plana empordanesa. 
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2.7.1. El sector primari 
 

Des de ben antic l’home ha transformat el paisatge de l’Alt Empordà per a aprofitar la 
generositat de la terra i fer-ne zones aptes per al conreu. Segons es pot comprovar a la taula 6, 
les característiques de la plana altempordanesa van propiciar l'expansió de les terres de conreu 
fins a configurar totalment el paisatge actual: la vegetació espontània o semiespontània queda 
reduïda als canyissars que separen els camps, a matolls i arbustos vora els camins i a salzes, 
joncs i plantes higròfiles als recs (Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca & Ministeri 
d’Agricultura, 1986). Les àrees forestals han quedat reduïdes a les zones més elevades a 
mesura que ens acostem a la serralada pirinenca. 

 
2.7.1.1. L’agricultura 

 
Abunda la petita i mitjana propietat, que encara avui dia conserva pràctiques agràries 

relativament arcaiques, que reflecteixen la poca evolució que ha sofert aquesta economia de 
subsistència al llarg del temps. Això no implica, però, que l'economia s'hagi estancat. 

 
 

ANY TERRES 
LLAURADES 

PASTURES 
PERMANENTS 

TERRENY 
FORESTAL 

ALTRES 

1982 40.300 1.748 40.950 26.373 

1989 33.261 2.854 40.454 23.404 

1999 34.663 4.855 29.497 16.661 
 

 
Taula 6. Distribució (en hectàrees) de la superfície agrària (dades de la web de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya, www.idescat.net) 
 
 
 

TERRES 
LLAURADES 

NOMBRE 
D'EXPLOTACIONS 

HECTÀREES 
EXPLOTADES 

CULTIUS HERBACIS  1.751 28.761 

FRUITERS 300 1.953 

OLIVERAR 948 1.951 

VINYA 419 1.860 

ALTRES 13 137 

TOTAL 3.431 34.662 
 

 
Taula 7. Aprofitament de la SAU (superfície agrícola utilitzada) de l’any 1999 (segons 

dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, www.idescat.net) 
 
 
Tradicionalment, l’agricultura de la comarca ha tingut les característiques d’una 

economia agrària domèstica (per a la subsistència), de caràcter mediterrani, basada, com es 
pot veure en la taula 7 en la trilogia vinya-olivera-cereals (gra d'aresta: blat, ordi i civada) en 
terrenys secs i horta en terrenys humits (pocs i poc importants). 
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L’horta se situa en zones amb abundància d’aigües freàtiques superficials (Cabanes, 
Vilabertran, Peralada) i abasteix quasi bàsicament les necessitats de la comarca (els dimarts i 
dissabtes, però sobretot els dijous, els mateixos horticultors venen els seus productes al 
mercat de Figueres). 

Els arbres fruiters, situats en l’altra important zona d’aigües freàtiques someres (vora el 
riu Fluvià, com a l’Armentera, Sant Pere Pescador i Ventalló) adquireixen una importància 
major, sobretot el cultiu de diverses varietats de poma que ha propiciat l’aparició d’una petita 
indústria. També s’hi cultiva pera i préssec. 

 
L'olivera va anar perdent importància econòmicament parlant i la vinya va anar perdent 

protagonisme per donar pas a d'altres cultius amb més demanda comercial. Es van adaptar 
grans extensions de terreny a cultius de regadiu (com el blat de moro) gràcies a la construcció 
de canals i d'altres sistemes de rec (es va passar de tenir el 14,7% de la superfície conreada de 
regadiu el 1971 al 26,2% l’any 1981, és a dir, gairebé es va duplicar en deu anys). El gira-sol 
va passar a tenir una gran rellevància a la comarca amb l’aplicació de la política agrària 
comuna (PAC) de la Unió Europea. 

 
En el segle XIX, l’olivera i la vinya eren la base de l’economia agrària de la zona dels 

terraprims (vegeu fig. 4). Amb el temps, es varen abandonar molts olivars; aquesta davallada 
començà l’any 1956, any de la glaçada que va matar moltes oliveres (encara ara recordat a la 
comarca com “l’any de la fred”), tot i que no es pot considerar l’únic motiu de la progressiva 
reducció del seu conreu i, per tant, de la desaparició dels trulls d’oli, presents en gairebé tots 
els pobles de la zona –els quals, a finals del segle XIX, funcionaven pràcticament durant tot 
l’any. Posteriorment, s’adaptaren terrenys fins llavors dedicats a la vinya, per al cultiu de 
cereals d’aresta (Trayter, 1989). 

 
Actualment l’olivera reprèn certa importància (segurament a causa de la revalorització 

de l’oli d’oliva) i s’han recuperat antics oliverars (petites explotacions, la majoria de caràcter 
familiar, que havien estat abandonades) i se n’han plantat de nous (com a la zona de Cistella i 
Terrades i al municipi de Siurana). De tota manera la producció d’oli (en molts casos en trulls 
artesans) és encara bàsicament per a l’autoconsum i no pas per a la comercialització. 

 
Encara que amb una producció modesta, cal destacar la denominació d’origen dels vins 

empordanesos (anomenada fins fa poc “Empordà-Costa Brava” i actualment “Empordà”), 
d’elaboració artesanal i tradicional reconeguda: “Peralada és part integrant de l’Empordà 
vinyater, on el suc del raïm és preat i sotmès a criança per donar una varietat de vins que 
després s’escampen arreu en bocois o dins d’ampolles etiquetades amb el nom de la vila i la 
silueta del Palau. Cada any quan l’estiu comença a esllanguir-se i s’amaneixen les semals i les 
premses per a la collita, tots els vinyaters de l’Empordà s’aplegaven al Palau de Peralada per 
celebrar-hi la Festa de la Verema. Hi fan cap personalitats de la nació, de la província i de la 
comarca i grans estols de gent de Roses, Palau Saverdera, Vilajuïga, Llançà, Garriguella, 
Vilamaniscle, Rabós, Espolla, Sant Climent Sescebes, Masarac, Mollet de Peralada, Capmany 
i Pont de Molins, que són els pobles que cullen raïms i en fan vi” (Guillamet, 1972). Si el 
1879 hi havia a l’Alt Empordà 20.880 hectàrees dedicades a la vinya, l’any 1981 en quedaven 
4.735, reflex d’una davallada originada arrel de l’entrada de la fil·loxera (Cals et al., 1987); i 
el 1999 en comptabilitzem 1.860, en part a causa de les subvencions estatals per a 
l’arrencament de la vinya.  
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2.7.1.2. La ramaderia 
 

La ramaderia ha estat bàsicament bovina i ovina (taula 8). La transhumància, encara que 
s'ha practicat fins als temps presents (la plana empordanesa era apreciada pels pastors de 
diversos pobles pirinencs com Setcases, Tregurà, Queralbs, Ribes, Puigcerdà i fins i tot 
Andorra), no va ser mai massa important, ja que es cultivaven farratges per a quan minvaven 
les pastures (Compte, 1963; Cals et al., 1987). 

 
Cal recalcar el gran creixement en els últims temps de les explotacions d’aviram i de la 

ramaderia porcina (en trenta anys, com veiem a la taula 9, s’ha multiplicat per cinc el nombre 
de caps de porcí, i si en el 1971 hi havia un cens de 54.927 porcs, el 2002 era de 286.406). 
Aquest fet es deu bàsicament a l’adaptació de la ramaderia a la demanda global del mercat. 

 
 
TIPUS DE 
BESTIAR 

NOMBRE D'EXPLOTACIONS

 

NOMBRE DE CAPS DE 
BESTIAR 

BOVÍ 317 47.923 

OVÍ 165 56.113 

CABRUM 90 2.749 

PORCÍ 453 276.471 

AVIRAM 476 1.866.686 

CONILLES MARES 140 17.006 

EQUÍ 63 467 

TOTAL 986 2.267.415 
 

 
Taula 8. Cens ramader de l’any 1999 segons dades de la web de l’Institut d’Estadística 

de Catalunya, www.idescat.net 
 
 

 
 

CAPS DE 
BESTIAR 
PER ANY 

1971 1974 1978 1981 1982 1989 1999 2002 

BOVÍ 20.798 21.556 28.150 42.788 31.415 41.820 47.923 46.597 

OVÍ 52.240 50.630 48.760 54.980 56.346 64.452 56.113 59.649 

CABRUM 2.096 1.156 718 1.443 2.053 2.498 2.749 3.133 

PORCÍ 54.927 74.685 114.134 124.824 108.998 161.451 276.471 286.406 

AVIRAM 89.777 80.705 438.651 1.086.222 644.860 893.445 1.866.686  

CONILLES 
(MARES) 

--- --- --- 23.012 14.898 9.274 17.006  

EQUINS 2.094 1.066 687 712 397 454 467  

TOTAL 221.932 229.798 631.100 1.333.981 858.967 1.173.394 2.267.415  
 

 
Taula 9. Evolució de la ramaderia a la comarca (dades de la web de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya, www.idescat.es, i de Cals et al., 1987) 
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2.7.1.3. La pesca 
 
La pesca, encara que en gran part s'autoconsumeix, també té la seva importància en 

l'economia dels pobles costaners. Tradicionalment, se solia alternar amb l’agricultura (es 
tractava de famílies que vivien de la terra i que pescaven durant èpoques concretes de l’any 
amb mètodes artesanals com les gambines, les nanses i el palangre) fins que la instauració de 
tècniques que permetien la pesca a l’engròs (com el bou i la teranyina) i l’acoblament a les 
barques de la tracció a motor varen fer possible l’aparició dels pescadors amb dedicació 
exclusiva a la mar. 

 
Els principals ports pesquers altempordanesos són: Roses, l’Escala, Llançà i el Port de 

la Selva (a la figura 16 reflectim el volum de pesca de cadascun i la seva evolució). A la 
confraria de Roses hi consten 71 armadors i 212 pescadors, i les espècies amb més volum de 
captures són: sardina, seitó, sorell, lluç, maire i pop blanc. A l’Escala el volum més gran de 
pesca correspon a la de sardina i seitó, seguida del lluç i l’alatxa. La confraria consta de 54 
armadors i 34 pescadors. A Llançà es pesca majoritàriament lluç, maire i pop blanc i la seva 
confraria està formada per 31 armadors, 56 pescadors i un mariscador. A la confraria del Port 
de la Selva hi ha 28 armadors i 58 pescadors i les espècies amb més volum de pesca són seitó, 
sardina i lluç (dades del web del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya). 

 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

1970 1975 1980 1982 1984 2003

ROSES
LLANÇÀ
L'ESCALA
EL PORT DE LA SELVA

 
Figura 16. Evolució del volum de pesca capturada en els principals ports 

altempordanesos (dades del web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, www.idescat.net, i 
de Cals et al., 1987). 

 
 

2.7.1.4. L’aprofitament forestal: el suro 
 
 La superfície forestal de l’Alt Empordà era, l’any 1999, de 29.497 hectàrees, de les 

quals 5.334 ha. són boscos de coníferes, 14.817 de planifolis i 9.345 són boscos mixts. 
Cal destacar que l’Alt Empordà és la comarca catalana amb més superfície de suredes i 

que l’any 2002 la província de Girona va produir 6.723 tones de suro, la major part de la 
producció total de suro (7.432 tones) del conjunt de Catalunya. 
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2.7.2. El sector secundari 
  

Els orígens industrials de la nostra comarca giraven entorn de l’agricultura i la pesca: 
petites drassanes, tallers de fabricació i reparació d’estris per a la pagesia i preparació de 
productes alimentaris. 

 
Al massís de les Salines hi havia la zona altempordanesa amb més activitat minera: les 

mines de sabonet –talc- que pertanyen als termes municipals de Darnius, Maçanet i la Vajol; 
també cal destacar les de coure i ferro de Colera, i una petita extracció de mica a Cadaqués. 
Totes elles en l’actualitat estan pràcticament abandonades (o bé l’extracció no va ser prou 
rendible o bé es tractava de petits filons que es varen esgotar).  

 
A les Salines és més actual l’aprofitament forestal que se’n fa (obtenció de fusta, de 

suro –majoritàriament- i, en altres temps, de carbó). La utilització del suro per a fins més o 
menys industrials va començar al segle XVIII tot i que al començament era de caire més aviat 
casolà. El bressol d’aquesta indústria va ser Agullana, si bé també n’hi havia a Darnius, 
Cantallops, la Jonquera i Maçanet de Cabrenys. Trobem escrits en els llibres parroquials dels 
anys 1754 a La Jonquera i 1762 a Agullana on ja es menciona l’ofici de taper (Compte & 
Juan, 1989). Posteriorment la competència de Portugal i del Regne Unit, la pujada dels drets 
duaners a França i el desplaçaments de la indústria cap al Baix Empordà feren minvar 
progressivament aquesta activitat fins a gairebé desaparèixer (Cals et al., 1987). 

 
Els tapers (així s’anomenava qui es dedicava a la fabricació de taps de suro) van ser 

molt ben considerats socialment, econòmica i cultural durant l’època de major 
desenvolupament de la indústria tapera (s’arribà a editar a Agullana una revista local 
anomenada “Lo Tap de Suro”). Fins i tot es parla de canvi social amb l’aparició d’aquests 
artesans: “La sureda ha suposat l’aprofitament d’una matèria primera que va permetre un 
canvi social: el suro. Al segle passat va donar lloc a una classe treballadora, privilegiada, de 
tapers; treballaven a preu fet, guanyant el que volien. Tenien anomenada de libèrrims i els 
dilluns solien fer festa. Eren molt famoses les berenades del dilluns a Agullana!” (Dacosta, 
1988). Es tractava d’un aprofitament artesanal molt ben descrit per Joan Guillamet (1972) en 
el seu llibre “Coses i gent de l’Empordà”: 

 
“L’arbre surer té un desenvolupament molt triganer. Quan arriba a assolir el diàmetre mínim per a 
treure’n la primera escorça, que s’anomena “pelagrí” ja han passat molts anys i l’arbre ja en té trenta-cinc 
o quaranta. El pelagrí, que abans llençaven, ara l’aprofiten per a la fabricació d’aglomerats. El segon 
escorçament i els altres que es van succeint ja produeixen suro que serveix per a la fabricació de taps i 
discos. Treuen el suro a començaments de l’estiu, quan l’arbre es troba en plena saba. Es fan uns talls 
verticals a l’escorça i sobretot sense arribar a tallar la fusta. Les atencions que cal tenir amb les suredes 
són les mateixes que exigeixen tots els conreus forestals: tenir cura de netejar la brossa, servar els camins 
en bon estat, procurar la repoblació espontània o afavorir-la amb repoblacions adequades, mantenir una 
espessor convenient en els boscos mitjançant la talla dels arbres vells o degenerats, etc. A Catalunya, la 
distància de temps entre dues llevades d’un mateix arbre és de dotze a quinze anys. A Andalusia i a 
Extremadura, de vuit a deu. 
Després d’haver bullit i estovat les planxes de suro, es tallen en llenques, les quals es parteixen després. 
D’aquesta operació, en surten els “carracs”, i l’operari que la porta a terme s’anomena “carrador”. 
Després, les altres feines d’”escairar” i “arrodonir” ja són pròpies dels “tapers”, de les mans dels quals ja 
surt el tap llest i acabat. 
De tota manera, amb el temps, han estat introduïdes algunes innovacions, especialment a la fabricació de 
taps per a xampany i vins escumosos. El procediment més emprat és a base d’un carrac compost de peces 
diferents, o bé d’aglomerat. Aquest darrer sistema fa que el tap sigui molt més barat, però la seva qualitat 
és molt inferior i la gent entesa el desaconsella sempre.” 
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A meitat del segle XX l'agricultura va fer possible el naixement d'una petita indústria 
minoritària (com les farineres i les plantes envasadores d’arròs, aquestes segones actives 
durant un període molt curt), i fins i tot d'una petita exportació de blat i farina. Els conreus es 
varen anar adaptant a la ramaderia i així va ser possible la cria estabulada tant per a la 
producció de carn com d'altres derivats (llana, llet). 

 
El despertar del turisme i la millora de les vies de comunicació va exigir a la comarca 

un gran esforç en el sector de la construcció i en el de la indústria auxiliar (metal·lúrgia, 
bòbiles), esforç que la comarca va assumir i el va aprofitar per a impulsar l’evolució del 
sector. Aquest impuls, més evident a la zona costanera, s’expandí cap a l’interior amb la 
demanda de segones residències. 

 
 
 
 

ANY INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ 
AL 

DETALL 

SERVEIS 
(excepte 

comerç al 
detall) 

PROFESSIONALS 
I ARTISTES 

TOTAL 

1994 708 1.527 2.520 4.024 997 9.776 

1996 761 1.855 2.641 4.409 1.059 10.725 

1998 781 2.074 2.763 4.958 1.176 11.752 

2000 811 2.405 2.869 5.450 1.625 12.800 

2002 825 2.635 2.961 6.030 1.359 13.810 

 
Taula 10. Evolució de l’establiment d’empreses i professionals (expressats en nombre 

a la taula) per grans sectors d’activitat (IAE). Dades del web de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, www.idescat.net 

 

2.7.3. El sector terciari 
 

2.7.3.1. L’impacte del turisme 
 
Encara que el sector indústria (concentrat quasi en la seva totalitat a Figueres i rodalia) 

suposa l’ocupació actual del 13,1% de la població, el sector de serveis (que ocupa un 65,7% 
de la població) representa en l’actualitat un dels motors més importants de l’economia 
empordanesa (vegeu-ne l’evolució a les taules 10 i 11). En concret, la situació geogràfica de 
l'Empordà ha fet que des de sempre tingués un emplaçament clau per la gent de pas. A part 
del comerç, base de l'economia actual de molts municipis, com Figueres, el clima i la bellesa 
natural de la nostra comarca ha fet que en els darrers cinquanta anys el turisme passés a ser un 
element decisiu en l'evolució econòmica. Això ha influït des de diferents punts de vista: d'una 
part la gran demanda d'allotjaments va fer que el sector de la construcció (amb un 15% de 
l’ocupació total) prosperés notablement fins al punt que la necessitat de mà d'obra va 
exacerbar la immigració de gent provinent sobretot del sud de la península. D'altra banda, la 
presència moltes vegades massiva de turistes ha potenciat notablement el mercat i ha enriquit 
la cultura del nostre país.  
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ANY COMERÇ 
ENGRÒS 

HOSTALERIA TRANSPORTS I 
COMUNICACIONS 

MEDIACIÓ 
FINANCERA 

SERVEIS 
EMPRESA 

SERVEIS 
PERSONALS 

IMMOBILIÀRIES I 
ALTRES 

1994 436 1.331 467 246 141 1.026 377 

1996 496 1.424 503 248 184 1.125 429 

1998 567 1.514 574 272 269 1.226 536 

2000 641 1.598 632 271 347 1.296 665 

2002 732 1.650 675 250 411 1.439 873 

 
Taula 11. Evolució de l’establiment d’empreses de serveis (no detall) per branques 

d’activitat (IAE), expressats en nombre a la taula. Dades de la web de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, www.idescat.net. 

 
2.7.3.2. Els Espais Naturals de l’Alt Empordà 

 
Tres són les zones de l’Alt Empordà que gaudeixen de la consideració d’espais 

protegits: els Aiguamolls de l’Empordà, l’Albera i el Cap de Creus. Dos d’aquests es troben 
enclavats enmig de l’àrea amb més interès turístic de la comarca: la zona costanera, amb les 
dificultats que aquest fet suposa (la lluita constant contra els interessos urbanístics i 
especulatius del sòl, la conscienciació dels empordanesos en el respecte a la flora i la fauna, la 
preservació de l’espai natural tot i l’elevada afluència de turistes, la gestió sostenible dels 
espais). 

 
El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà és la segona zona humida de Catalunya. 

El formen un conjunt d’estanys, closes i prats inundables a la confluència dels rius Muga i 
Fluvià. Constitueix un hàbitat privilegiat per a la fauna, sobretot per als ocells aquàtics. Fou 
declarat paratge natural d’interès nacional el 1.983 i parc natural el 1.985. Té una superfície 
de 4.731 ha. i les reserves naturals n’ocupen 834. Abasta zones corresponents a nou termes 
municipals (l’Armentera, Castelló d’Empúries, l’Escala, Palau-Saverdera, Pau, Pedret i 
Marzà, Peralada, Roses i Sant Pere Pescador). 

 
El Parc Natural de Cap de Creus és el primer parc marítimoterrestre de Catalunya. Fou 

creat l’any 1.998 i la seva superfície total és de 13.886 ha. (de les quals 10.813 corresponen a 
la part terrestre i 3.073 a la marina). Comprèn una zona pertanyent a vuit termes municipals 
(Cadaqués, Llançà, Palau-saverdera, Pau, El Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar i 
Vilajuïga). 

 
El Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, situat al vessant sud del massís del 

mateix nom, fou constituït l’any 1986, abasta 4.207 ha. i és constituït per dues zones ben 
diferenciades: l’occidental (sector de Requesens-Bausitges), amb vegetació de caràcter 
centreeuropeu (amb fagedes i rouredes humides) i l’oriental (sector de Sant Quirze de Colera), 
més mediterrània, amb vegetació de brolles i suredes on subsisteixen les darreres poblacions 
de tortuga mediterrània. Forma part de tres termes municipals (La Jonquera, Espolla i Rabós) 
(Dades de la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya). 
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2.7.3.3. Les comunicacions 
 
La comarca de l’Alt Empordà ha estat, com ja hem dit en més d’una ocasió, una zona de 

pas des de temps immemorials. Aquest fet ha propiciat la creació des de ben antic 
d’importants vies de comunicació (figura 17). En l’actualitat travessen l’Empordà l’autopista 
AP-7 (La Jonquera-Girona-Barcelona), la carretera N-II i la línia de ferrocarril de Barcelona a 
Cervera. En aquests moments s’hi estan fent les obres del tren d’alta velocitat que unirà 
Barcelona amb Perpinyà, havent sigut acabat de foradar el Pirineu entre el Voló i la Jonquera 
el novembre de 2007. 

 
La plana està molt ben comunicada gràcies a la poca dificultat que suposa la creació de 

carreteres en una zona sense massa desnivells i la costa ha sofert en pocs anys un demanda 
turística que ha promogut l’aparició de noves i nombroses vies de circulació. No podem 
aplicar, però, la mateixa premissa a la part prepirinenca de l’Alt Empordà (com són les vies de 
comunicació de l’Albera, de les Salines i de la zona límit amb la Garrotxa). Tractant-se de 
vies de menys interès turístic i de comunicacions entre pobles més petits i de més difícil 
accés, les carreteres són més precàries. 

 
 
 

 
 
 

Figura 17. Mapa de les principals vies de comunicació de l’Alt Empordà (en vermell, 
l’autopista AP-7; en verd la línia del tren; en gris les carreteres principals, i en negre les 

secundàries). 
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3. ANTECENDENTS I METODOLOGIA 
 

3.1. L’ETNOBOTÀNICA, UNA CIÈNCIA ACTUAL 
 
 “Es tracta d’una disciplina essencial en una època en què, per imperioses raons, hom s’ocupa de 
la preservació de la natura, de la conservació de les matèries primeres i de la rehabilitació de l’entorn 
vegetal, condicions necessàries per a la supervivència de les nostres societats” (Barrau, 1971). 
  

Quan diem que l’Etnobotànica és una ciència actual ens referim a dos aspectes 
molt diferents i alhora molt característics d’aquesta disciplina. Per una part fa 
relativament poc temps que es coneix amb aquest nom i que s’hi treballa. A la 
publicació “The purposes of Ethnobotany” de l’any 1896, que es considera el punt de 
partida d’aquest camp de la botànica com a disciplina acadèmica (Balik & Cox, 1996), 
es parla del terme etnobotànica, encunyat pel botànic nord-americà John W. 
Harshberger, per a definir “la parcel·la del saber científic que s’ocupa de descriure la 
posició cultural de les tribus que usen plantes, estudiar la distribució de plantes útils 
d’una tribu en el passat, determinar els camins seguits per aquestes plantes per rutes 
comercials i formular nous mitjans, models i material aplicables a l’activitat productiva 
actual” (Harshberger, 1896); aquesta definició s’acorda fonamentalment amb la de 
botànica aborigen formulada pel també nord-americà Powers l’any 1875. I per altra 
banda és una ciència que està experimentant un gran desenvolupament i diversificació, i 
es troba en el punt de mira de molts interessos per al descobriment de noves matèries 
primeres que siguin la base de noves prospeccions en el camp de la medicina i també en 
el de l’alimentació, per posar només dos exemples. 

 
Des de la seva primera definició, el terme etnobotànica ha sofert un seguit 

d’actualitzacions que, si bé sempre giren entorn dels coneixements populars de l’ús de 
les plantes, n’amplien més o menys els horitzons d’actuació. Així, si Richard E. 
Schultes (botànic nord-americà especialitzat en l’estudi etnobotànic dels pobles de 
l’Amazònia) la defineix com “l’estudi de les relacions que existeixen entre una societat 
primitiva i el seu entorn vegetal” (Schultes, 1962), Roland Portères (botànic francès 
també expert en l’estudi de cultures tropicals) considera que els estudis etnobotànics 
s’han d’orientar també cap a cultures més avançades des del punt de vista científic i 
tècnic, ja que no manquen en aquestes els coneixements sobre els éssers vius de 
l’entorn, com els posseeixen les societats que anomenem més primitives. Així, Portères 
(1961) defineix l’etnobotànica com “la disciplina interpretativa i associativa que busca, 
uneix i interpreta els fets d’interrelació entre les societats humanes i les plantes en vista 
de comprendre i explicar el naixement i el progrés de les civilitzacions des dels seus 
orígens dependents dels vegetals fins a l’ús i transformació dels mateixos vegetals en les 
societats primitives o evolucionades”. 

 
El 1971, Jacques Barrau qualifica l’etnobotànica com a ciència interdisciplinària i 

la situa en la cruïlla entre les ciències naturals (com són: botànica, ecologia, genètica, 
farmacologia, zoologia, etc.) i les humanístiques (antropologia, sociologia, etnografia, 
lingüística...). Barrau (1971) basa aquesta consideració en l’observació de l’estret lligam 
trobat, en estudiar la flora econòmica d’una regió, entre les tècniques associades 
d’utilització dels recursos vegetals i la història social i cultural del territori. 
L’antropòleg Claude Lévi-Strauss (Lévi-Strauss, 1971) considera que no tindria sentit 
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estudiar els coneixements populars sobre la flora útil i les tècniques d’utilització dels 
recursos vegetals d’una ètnia sense comprendre els conceptes locals de malaltia o de 
tractament de la mateixa. 

En la mateixa línia, el científic d’origen hindú S. K. Jain defineix, en una de les 
seves obres (Jain, 1987), l’etnobotànica com “l’estudi de les relacions directes de les 
plantes amb l’home” tant si es tracta de relacions concretes (com els usos alimentaris, 
medicinals, tèxtils, en la construcció, etc.) com abstractes (conceptes magicoreligiosos, 
tabús...). Com a subdisciplines de l’Etnobotànica enumera, entre d’altres, la 
Paleoetnobotànica, l’Arqueoetnobotànica, l’Etnotaxonomia, l’Etnoecologia, 
l’Etnofarmacologia, l’Etnomicologia, l’Etnomedicina i l’Etnolingüística, reforçant la 
teoria de la pluridisciplinarietat de l’etnobotànica. 

 
Barrau entén que la cooperació entre investigadors d’àmbits diversos (amb 

horitzons molt més comuns i necessitats de relació del que normalment ens pensem) 
suposa un enriquiment per a la ciència moderna. Per això, creu que tot etnobotànic, per 
a complir la seva tasca, ha de respondre tres qüestions fonamentals (Barrau, 1971): 

· Com comprenen i usen el seu medi els homes, com s’hi insereixen i com 
reconeixen, anomenen i classifiquen els elements. 

· Quina és la significació cultural dels vegetals. 
· Quins són els orígens, els usos, les propietats i el valor econòmic de les plantes. 
 
La investigadora mexicana d’origen català Montserrat Gispert, prenent en 

consideració l’aspecte interdisciplinari de l’etnobotànica i l’origen etimològic del mot 
(la botànica vinculada a les diferents ètnies), considera que un estudi en aquest àmbit ha 
d’abastar des de la història de les plantes i del paisatge en què es troben enclavades, fins 
al passat i present de la societat en estudi, els costums dels seus pobladors; llur 
idiosincràsia; la percepció que tenen de la natura; la classificació dels biomes que els 
circumden; la nomenclatura popular botànica, edàfica i geogràfica que utilitzen; la 
gestió de llurs ecosistemes; les pràctiques agrícoles tradicionals; les categories d’ús que 
els confereixen (medicinals, alimentàries, fustaneres, ornamentals...) i el que tot això, en 
el seu conjunt, representa en llurs decisions econòmiques i polítiques (Gispert, 1994). 

 
Aquest pensament és de primera actualitat avui dia, si pensem que la ciència 

tendeix cada vegada més a l’especialització en un sol camp (i cada cop més definit i 
limitat). Gairebé se’ns planteja com un deure moral (i un dret també) el fet de completar 
la informació sobre la flora econòmica d’una regió amb els coneixements que 
antropòlegs, lingüistes, zoòlegs, botànics, etc. tenen del mateix territori. Només 
aleshores l’estudi adquirirà unes dimensions d’obra acabada i completa. 

 

3.1.1. Objectius dels treballs etnobotànics 
 
Dos són els objectius principals de tota recerca etnobotànica: contribuir al 

coneixement de la biodiversitat vegetal (entenent que el saber sobre els usos, les 
aplicacions i la gestió dels recursos naturals és una part indissoluble del saber general 
sobre la diversitat biològica) i possibilitar l’aprofitament científic d’aquests 
coneixements. 

 
El botànic Oriol de Bolòs defineix molt bé la necessitat peremptòria de portar a 

terme el primer dels objectius: 
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“La cultura popular generada en el curs dels segles per la societat pagesa està en vies de 
descomposició ràpida. Per això esdevé cada vegada més urgent la recollida de les seves manifestacions, 
que, en part: noms de lloc, noms de plantes i animals, etc., s’incorporen als usos de les noves generacions, 
principalment urbanes, dins de les quals l’interès per la natura i pels valors humans de la societat rural 
augmenta d’una manera ràpida. Actualment, disposem ja d’un extens repertori de noms populars catalans 
de les plantes. I hi ha grups de persones que treballen activament en la recopilació dels coneixements i de 
les tradicions populars que encara no s’han perdut” (Bolòs, 1993a).  

“L’estudi etnobotànic, que inclou una part important de la cultura popular, és especialment urgent, 
perquè les canvis d’estructura, tan ràpids, de la nostra societat fan que es dilueixin ràpidament les idees 
que posseïa el poble i la manera d’expressar-les” (Bolòs, 1993). 

 
Per altra banda, la base de molta part de la terapèutica actual l’hem de buscar en 

aquells primers remeis usats pels nostres avantpassats en la pràctica natural de la 
medicina. En el saber etnobotànic, tal com demostra l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) cada any en campanyes en molts indrets del món, s’amaguen coneixements 
farmacològics de plantes encara per a estudiar que poden ser la solució a malalties que 
no es poden guarir avui dia (Cordell, 2000; Heinrich, 2000). Aquesta manera de 
treballar no és aliena a les nostres terres. D’una banda mostres de set plantes de la 
Segarra i de la Vall del Tenes (sobre les quals s’havien recollit dades etnobotàniques en 
treballs similars al que ara ens ocupa) han estat requerides per l’Institute for 
Tuberculose Reseach del College of Pharmacy de la University of Illinois a Chicago 
(EUA) per a ser estudiades com a possibles fonts de substàncies actives contra la 
tuberculosi i altres malalties produïdes per micobacteris, en algun cas vinculades a la 
SIDA. D’altra banda, el laboratori farmacèutic Diafarm de Barberà del Vallès ha posat 
en el mercat una línia de fitomedicines basada en l’etnobotànica pirinenca (i havent 
consultat, entre altres, dades de la present memòria). 

 
Si en l’apartat anterior emfatitzàvem la necessitat de complementar la informació 

sobre els usos de les plantes amb els coneixements que, de la mateixa regió, tenen 
investigadors de nombrosos camps de ciències naturals i humanístiques –i completar 
així la significació que té aquest saber popular-, creiem que l’objectiu final de tot 
etnobotànic hauria de ser el restabliment d’aquests coneixements a les generacions més 
joves (i més ignorants des del punt de vista de la cultura popular) del territori i evitar (o 
almenys disminuir), en part, l’aculturació a la qual estan sotmesos. 

 
 

3.2. ANTECEDENTS HISTÒRICS 
 
Des de sempre l’home s’ha servit de l’entorn vegetal per a alimentar-se, guarir-se, 

confeccionar-ne vestits, eines i habitatges. L’arqueoetnobotànica ens fa possible seguir 
aquesta relació entre l’home i el seu entorn vegetal a través del temps gràcies als estudis 
de monuments funeraris, pintures, decoració en arquitectura i altres estris d’ús quotidià 
o textos de medicina de les grans cultures clàssiques (egípcia, grega, romana, xinesa, 
hindú, asteca...). 

 
Les arrels de l’Etnobotànica com a disciplina acadèmica les podem trobar, tal com 

indica Wade (1995), en les observacions sobre l’ús de les plantes que exploradors, 
missioners, antropòlegs, naturalistes i botànics han fet al llarg del temps en cultures 
alienes a les seves (“exòtiques”) d’arreu del món. 

 



46 

El testimoni més antic de l’ús de les plantes remeieres per part de l’home del qual 
es té coneixement és la troballa de restes de pol·len de plantes medicinals en un 
jaciment arqueològic a Shanidar (a l’actual Iraq), que correspon a un assentament de 
l’home de Neanderthal i que està datat amb més de 60.000 anys d’antiguitat (Lietava, 
1992). 

 
Al Papir d’Èbers (procedent de la cultura egípcia i datat del 1550 a.C. 

aproximadament) trobem un coneixement de la flora d’Egipte i de les regions veïnes i 
una clara diferenciació entre l’eficàcia i la toxicitat d’algunes drogues vegetals. 

 
A la cultura hindú actual encara és vigent la medicina aiurvèdica, establerta des de 

l’antiguitat per l’estreta relació entre la medicina natural i la religió. 
 
El formulari Pent’sao (que es remunta a l’època de les grans dinasties xineses, 

aproximadament l’any 1700 aC) recull moltes i molt variades dades etnobotàniques i 
inclou freqüents al·lusions a plantes al·lucinògenes. 

 
A De materia medica, Dioscòrides descriu 600 plantes (el seu antecessor, 

Hipòcrates, descrivia 250 simples). Aquest text clàssic, que data del segle I de la nostra 
era, ha estat reeditat, traduït i actualitzat en moltes ocasions, entre les que destaquen les 
dels metges Pietro Andrea Mattioli (italià) i Andrés Laguna (espanyol), el segle XVI. 
Pius Font i Quer el revisà i l’adaptà al territori ibèric (Font, 1961) i, més recentment ha 
aparegut una traducció anotada del text original (Dioscòrides, 1998). 

 
El coneixement del món vegetal a la Península Ibèrica durant l’Edat Mitjana és 

clarament enriquit pel saber aportat per les cultures àrabs del nord de l’Àfrica i també 
per les cultures orientals, fins a l’extrem de veure’s reflectit al Nou Món a través dels 
colons espanyols (Hernández & García, 1998). 

 
A través del contacte amb altres ètnies, la cultura occidental de la qual formem 

part ha anat enriquint-se al llarg de milers d’anys i millorant els coneixements sobre els 
recursos naturals, en molts casos, fruit d’una domesticació i d’una conservació 
fitogenètiques. Així, a tall d’exemple, hem adoptat espècies vegetals originàries 
d’Amèrica que des de fa centenars d’anys diversifiquen la nostra dieta –i que fou la 
causa de la gran importància econòmica que va suposar el comerç amb el Nou Món 
després del 1492 (Gispert & Álvarez, 1997)-. 

 
En molts casos, la cultura occidental s’ha apropiat no només dels coneixements de 

cultures de països en vies de desenvolupament, sinó també de les matèries primeres. Per 
això, molts autors assenyalen la necessitat de revalorar i compensar aquests sabers 
populars ja que són aquestes societats les han fet possible la preservació d’aquests 
recursos (Gispert & Álvarez, 1997, Cordell, 2000). 

 
La recerca etnobotànica ha estat dirigida, fins fa ben poc, a cultures tropicals i 

subtropicals a causa de la riquesa florística i l’estreta relació de les seves ètnies amb el 
medi natural que les envolta. Hi ha, però, un fet que ha propiciat l’expansió dels 
horitzons de les prospeccions etnobotàniques: les societats tradicionals dels països 
desenvolupats són dipositàries d’uns coneixements sobre les plantes i els seus usos 
(transmesos per via oral de pares a fills al llarg de moltes generacions). En part 
l’establiment de nous models de vida urbans –arran de la industrialització- i en part el 
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progressiu abandó de la vida rural els ha menat a un procés d’aculturació que s’ha 
traduït en un arraconament del saber popular i a no transmetre’l a les generacions més 
joves (que poc s’hi interessaven). Aquest fet s’ha traduït en la necessitat de recuperar 
aquests coneixements populars, que són patrimoni gairebé exclusiu de persones 
d’avançada edat i que corre el risc imminent de perdre’s (Vallès & Bonet, 1996). 

 
 

3.2.1 Antecedents etnobotànics a la Península Ibèrica 
 
El precursor dels estudis etnobotànics a les terres mediterrànies occidentals és, 

sens dubte, el Dr. Pius Font i Quer (1888-1964), amb treballs en la Península Ibèrica i 
terres nord-africanes i el seu màxim exponent, “El Dioscórides renovado” (Font, 1961), 
del qual ja s’han fet tretze edicions. Camarasa (1984) s’ocupà d’aquest aspecte de l’obra 
fontiana, el qual, tot i ser interessat i pioner a les nostres terres, cal dir que era marginal 
dins dels seus treballs. 

 
Actualment, trobem grups de treball especialitzats arreu del territori peninsular. 

La majoria d’ells realitzen recerques en base a les plantes medicinals, però també 
s’estudien altres usos com l’alimentari, el tintorial o plantes usades en la fabricació 
d’estris, entre altres. 

 
Aquests grups, que estan generalment coordinats des de Facultats de Farmàcia, de 

Biologia i d’Enginyers Agrònoms, són molt actius i contínuament publiquen els seus 
resultats en forma de monografies i també d’articles en diferents revistes 
especialitzades, de caràcter nacional i internacional (algunes mostres dels quals són 
citats a l’apartat metodològic i en d’altres ocasions en el present treball i recollits a la 
llista bibliogràfica d’aquesta memòria). Alguns dels més actius i reconeguts són 
(esmentats en ordre alfabètic):  

-Departamento de Investigación Agroalimentaria del Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. 
-Institut de Ciència i Tecnologia Amientals de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
-Instituto Madrileño de Investigaciones Agrarias. 
-Instituto Pirenaico de Ecologia (CSIC), a Jaca. 
-Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança.  
-Jardín Botánico de Córdoba (Universidad de Córdoba). 
-Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. 
-Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València. 
-Laboratorio de Botánica de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. 
-Laboratorio de Botánica de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo. 
-Laboratorio de Botánica de la Facultad de Biología de la Universidad de León. 
-Laboratorio de Botánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Rey Juan 
Carlos, Móstoles. 
-Laboratorio de Botánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 

Granada. 
-Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC). 
 
Tots aquests grups de recerca s’estan relacionant per bescanviar i actualitzar 

informacions bibliogràfiques i metodològiques i això ha començat a donar resultats amb 
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la publicació d’un butlletí i la preparació (en curs) d’un catàleg preliminar de l’etnoflora 
ibèrica.  

 
A Catalunya, a més, va existir, durant un període breu, un Grup Català 

d’Etnobotànica que, tot i la seva fugaç existència, arribà a publicar dos butlletins 
interns, el 1986 i el 1987. En la presentació d’aquest treball ja hem esmentat la línia de 
recerca en etnobotànica que es porta a terme des del Laboratori de Botànica de la 
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, que va estar relacionada amb el 
grup esmentat i que a poc a poc però de manera constant i continuada va donant els seus 
fruits, un dels quals és la present memòria.  

 
Gràcies a aquest i altres grups d’estudiosos, el territori català compta ja amb 

prospeccions realitzades en extenses àrees, algunes recerques són en curs a d’altres llocs 
i hi ha dades esparses d’alguns altres territoris de casa nostra (figura 18). No oblidem 
pas que tot i la importància dels estudis realitzats fins ara, la major part de les terres 
catalanes resten encara per descobrir (etnobotànicament parlant, és clar) i, per tant, amb 
una cultura popular en ràpid procés d’extinció. 
 

 

 
 
 

Figura 18. Zones estudiades etnobotànicament al domini lingüístic català. 
 
 
Fruits de la interrelació entre els diversos grups d’etnobotànics abans esmentats o 

de les accions d’alguns d’ells són diversos esdeveniments científics com els que 
esmentem tot seguit. La celebració d’un Seminari d’Etnobotànica a Barcelona (Blanché 
& Vallès, 1994). El primer Congrés Internacional d’Etnobotànica el setembre de 1992 a 
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Còrdova, que s’ha vist continuat amb el segon l’any 1997 a Mèrida –Yucatán, Mèxic-, 
el tercer a Nàpols –Campània, Itàlia- el 2001, el quart a Istanbul –Turquia- el 2005 i 
amb la proposta del cinquè que és previst que se celebri a l’Argentina el 2009. Un 
Seminari a Granada (el març del 1993) i un a Còrdova (març 1994). Les Jornades 
d’Etnobotànica en llengua catalana, de els quals s’han celebrat fins ara tres edicions 
(Torrent, 2001; Viladrau, 2003; Xixona, 2005) i n’hi ha una de prevista a Mallorca l’any 
2008. Els Encontres Etnobiològics Iberoamericans, que fins ara han tingut lloc en dues 
edicions, la darrera de les quals aquest passat mes de novembre de 2007, a Alacant. 

 
 

3.2.2. Antecedents. Apunts sobre el coneixement botànic i 
etnobotànic de l'Alt Empordà 

 
La comarca de l'Alt Empordà pot ésser considerada com una de les contrades 

catalanes que disposen d'un grau de coneixement botànic prou elevat, almenys si ens 
referim a l'estudi de la flora i la vegetació terrestres. Ja el 1881, l'olotí afincat a Lledó 
Estanislau Vayreda i Vila va publicar un extens treball titulat “Excursió botànica al baix 
Ampurdà” (Vayreda, 1881a); el títol pot induir a confusió, ja que no es tracta de la flora de 
la comarca del Baix Empordà, sinó de la de la plana litoral altempordanesa. Poc més tard, 
el 1895, el cadaquesenc Frederic Trèmols i Borrell va publicar un catàleg de la flora de la 
muntanya de Requesens, a l'Albera (Trèmols, 1895). Aquestes dues obres representen la 
primera aportació significativa al catàleg florístic altempordanès. El mateix Vayreda té 
altres treballs, en general més restringits, dedicats a zones diverses de la comarca: Cap de 
Creus (Vayreda, 1881b), Espolla (Vayreda, 1882b), Lledó (Vayreda, 1891); pòstumament, 
i editat pel seu fill, va veure la llum un catàleg de la flora de la Mare de Déu del Mont 
(Vayreda, 1919-1920). 

 
Ultra això, altres autors han estudiat diverses zones de la comarca. Entre elles, les 

litorals (Cap de Creus i aiguamolls, fonamentalment) han tingut un especial atractiu per als 
botànics. Treballs com els de Queralt & Pascual (1917), Esteve (1955), Losa (1955, 1956), 
Girbal & Polo (1978), Franquesa (1995a, 1995b), Masdevall et al. (1995), Gesti (2000, 
2006) i Romagosa (2007) il·lustren aquesta afirmació. El massís de les Salines i la Serra de 
l'Albera han estat també estudiats; pel que fa al primer, cal citar les aportacions de Bou 
(1983, 1985) i pel que fa a la segona les contribucions de Gaussen (1926) -en un treball 
sobre la vegetació de la meitat oriental del Pirineus- i Boix (1985) i Vallès (1985a) –en un 
dossier per a la salvaguarda de la natura en aquella zona- i sobretot la tesi doctoral de Font 
(2001), així com un llibre interdisciplinari fruit d’unes jornades sobre natura i cultura al 
massís (Luna-Batlle, 2005). Compte (1963), en un treball de geografia de tota la comarca, 
s'ocupa també de la flora i, sobretot, de la vegetació. 

 
No són rares les referències a plantes o comunitats vegetals altempordaneses en 

treballs florístics o de vegetació sobre la comarca o més amplis, que abasten des de 
diverses comarques catalanes fins a tota la Península Ibèrica. En trobem a Vayreda (1879, 
1882b, 1897, 1931), Sorre (1913), Sennen (1917), Terradas & Brugués (1973), Molero 
(1975), Bolòs & Vigo (1979), Molero & Pujadas (1979), Casasayas & Masalles (1981), 
Fernández Casas & Molero (1983), Blanché et al. (1984), Farràs (1984), Farràs & 
Masalles (1984), Franquesa (1984), Masip & Polo (1987), Rovira (1987), Benedí & 
Molero (1988, 1991), Vidal & Hereu (1992), Budó & Fèlix (1993), Font et al. (1994, 
1996a,b, 1997, 1998), Molero & Vicens (1996), Vallès & Torrell (1996), Font & Vilar 
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(1998, 2000), Vallès & Poch (1999), Font & Corominas (2005), Arteaga (2007) i Mercadal 
et al. (2007). 

 
No es poden deixar d'esmentar els catàlegs florístics de tota la comarca elaborats per 

Ramon de Penyafort Malagarriga Heras, germà de l'Escola Cristiana (la Salle) nascut a 
Figueres. L’herbari que va revisar i ordenar al col·legi del seu orde a la capital 
altempordanesa és ben útil per al coneixement de la flora comarcal. Com ho són els seus 
catàlegs, successivament actualitzats (Malagarriga, 1976, 1978, 1985) i que han d’ésser 
completats i/o esmenats amb les aportacions que hem citat abans i les que apareguin en el 
futur. 

 
Hom pot trobar una relació prou exhaustiva (i que abasta fins gairebé l’any 2000) 

dels treballs botànics sobre l'Alt Empordà –incloent alguns que ens hàgim pogut deixar 
sobre flora vascular i els relatius a plantes no vasculars- en una bibliografia 
interdisciplinària de la comarca (Padrosa, 1996, 2000). 

Si el que hem escrit fins ara presenta un panorama prou bo del nivell d'estudi florístic 
de l'Alt Empordà, no podem dir el mateix del seu coneixement etnoflorístic, car, 
exceptuant la tesi de llicenciatura de l’autora d’aquesta memòria, que estudia la plana 
interior empordanesa (Parada, 1997), no coneixem estudis etnobotànics d'un cert abast 
anteriors al present treball. 

 
En efecte, fins ara només hem pogut localitzar dades esparses, encara que algunes 

siguin prou antigues. Un llibre de mitjan segle XIX (Anònim, 1845), per exemple, recull 
remeis vegetals, alguns d’ells arrel popular, provinents d’una persona de la Pera (Baix 
Empordà) i amb afegits d’una altra de Vilanant (Alt Empordà). També del segle XIX són 
les dades contingudes en un diari d’un vinyataire de Llançà recentment editat (Curbet, 
2007), que recull alguns noms i usos de plantes. De la mateixa època tenim escrits 
d’agronomia adreçats a pagesos, en els quals es troben dades sobre plantes i el seu maneig; 
la cartilla rural en aforismes catalans de l’empordanès Narcís Fages de Romà, que va ser 
comissari d’agricultura de la província de Girona, n’és un exemple paradigmàtic (Vallès, 
1985c). Vila & Serna (2006) han editat un receptari d’un adroguer originari del Gironès, 
però establert llargament a Figueres a cavall entre els segles XVIII i XIX. En alguns dels 
treballs que hem esmentat anteriorment (Vayreda, 1879, 1881, 1897; Losa, 1956) es troba 
alguna referència a noms o usos populars d'algunes plantes. L'obra de Masclans (1981) 
sobre noms de plantes en conté alguns de provinents de l'Alt Empordà; també Vallès 
(1985b) tracta d'algun nom de planta de la comarca. Malagarriga (1979) cataloga les 
plantes mel·líferes de l’Alt Empordà i llurs noms populars. Uriarte (2004) aplega, en una 
publicació d’abast geogràfic força ampli, alguns remeis recollits a l’Alt Empordà. Saavedra 
et al. (2006) s’ocupen dels usos tradicionals d’una sola planta, la balca, a la comarca. 

 
Fora d'això, no podem descartar que en obres generals sobre utilització de les 

plantes, com la de Font (1961), es trobi alguna referència a usos provinents de l'Alt 
Empordà. A la comarca veïna del Baix Empordà, tampoc no hi ha estudis etnobotànics 
globals, bé que n'hi ha un del municipi de Calonge (Bou, 2001). A més, dades aportades 
per dones de diferents pobles baixempordanesos han estat aplegades pel Grup de Dones de 
la Bisbal (1996) i alguna recerca s'està fent actualment en el marc d'un treball etnogràfic 
sobre el massís de les Gavarres. 

 
Ultra això, el nostre grup de recerca ha publicat també dades referents a 

l’etnobotànica altempordanesa, fonamentalment fruit de la tesi de llicenciatura de l’autora 
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de la present memòria –i que n’ha estat el començament, el nucli-, esmentada més amunt, i 
del treball conduent a l’elaboració d’aquesta tesi doctoral (Parada, 1997, Vallès et al., 
1996, 2005, 2007, Bonet et al., 1999, Parada et al., 2002, 2005, 2007). ). Molt recentment 
(gener de 2008) dos estudiants de la llicenciatura de Farmàcia de la Universitat de 
Barcelona han presentat sengles treballs de curs de l‘assignatura optativa “Botànica 
econòmica (les plantes i els seus usos)”, tutelats pel Dr. Joan Vallès, inscrits en la mateixa 
línia de recerca i corresponents a territori altempordanès (Planas, 2008, Ymbert, 2008). 
 
 

3.3. OBJECTIUS, MÈTODE, ESQUEMA DEL TREBALL 
 

3.3.1. Objectius 
 

Els propòsits d’aquest treball són els mateixos que en qualsevol estudi 
etnobotànic, en aquest cas aplicats al conjunt de l’Alt Empordà. Es tracta, 
fonamentalment, d’obtenir el catàleg de l’etnoflora comarcal, amb especial atenció als 
usos medicinals i alimentaris de les plantes sense, però, negligir cap altra mena 
d’utilització. A partir d’aquest catàleg, els resultats obtinguts seran analitzats i 
comparats amb els trobats en altres territoris.  

 
El fet que es realitzi un inventari sobre els usos de les plantes contribueix a la 

preservació de la riquesa biològica i antropològica -una part del patrimoni popular, de 
caire natural i cultural alhora-, de la qual dóna fe el catàleg etnoflorístic, alhora que 
possibilita la restitució d’aquests coneixements a les generacions més joves (de fet 
creiem que aquest és un dels deures dels estudiosos en etnobotànica) i també pot obrir 
noves expectatives d’aprofitament d’espècies vegetals que estan en desús o que fins ara 
no s’han utilitzat de manera més general. Sembla fora de dubtes, a més, que un millor 
coneixement de l’entorn natural en el qual vivim i amb el qual ens relacionem, i en 
concret i el que fa a aquest estudi, de la biodiversitat vegetal (i el saber sobre les plantes 
útils del territori i com es gestionen n’és una part prou important), contribueix a una 
explotació racional i sostenible dels recursos naturals. 
 
 

3.3.2. Metodologia 
  

Per a la realització d’aquest treball hem adaptat al nostre àmbit els models descrits 
en obres metodològiques sobre treballs d’antropologia i botànica, alguns d’ells realitzats 
en països que anomenem en desenvolupament o del tercer món, on la realització 
d’aquestes prospeccions data de molt abans que les que s’han dut a terme a casa nostra. 
Podem esmentar, com a informacions sobre el desenvolupament anterior d’aquest tema 
Centre d’Information et de Réflexion sur l’Environnement Végétal (1979), Jain (1987), 
Martin (1995), Schultes & Reis (1995) i Alexiades (1996). També hem considerat les 
pautes de treball utilitzades per diferents autors que han realitzat estudis en territori 
ibèric –l’enumeració dels quals dóna una idea del grau, creixent, d’estudi etnobotànic 
d’aquestes terres-, entre les quals esmentem: González-Tejero (1989), Mulet (1990, 
1991), Obón & Rivera (1991), Villar et al. (1992), Ferrández & Sanz (1993), Martínez 
(1993), Palacín (1994), Blanco (1996a,b), Casana et al. (1996), Martínez et al. (1996), 
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Verde et al. (1998), Blanco et al. (1999, 2000), Blanco & Cuadrado (2000), Fajardo et 
al. (2000), Fernández-Ocaña (2000), Camejo-Rodrigues (2001, 2007), Novais (2002), 
Verde (2002), Tardío et al. (2002, 2006), Camejo-Rodrigues et al. (2003), Moll (2003), 
Pardo de Santayana (2003, 2004), Novais et al. (2004), Ortuño (2004), San Miguel 
(2004), Pardo de Santayana et al. (2005), Carvalho (2005), Rivera et al. (2006, 2007), 
Benítez (2007). Bàsicament, hem seguit les aportacions metodològiques dels treballs 
sobre etnobotànica catalana que hem citat en la presentació de la línia de recerca a les 
primeres pàgines d’aquesta memòria (i vegeu Vallès et al., 2007, per a un compendi de 
les aportacions). 

 
Hem tingut en compte igualment alguns dels aspectes de la metodologia emprada 

pels lingüistes en el treball de camp que serveix de base en els seus estudis de 
geolingüística i sociolingüística (Badia, 1952; Badia et al., 1993; Veny, 1978; Kubarcth, 
1986). Alguns dels aspectes metodològics esmentats coincideixen amb els reportats pels 
autors de l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC, Badia et al. 1993), la qual cosa 
mostra la convergència entre els estudis etnobotànics i els dialectològics o 
etnolingüístics. I, encara més, hi ha alguna qüestió de mètode en la qual nosaltres hem 
seguit directament aquests autors. Hem recopilat els noms de plantes amb totes les 
variants fonètiques que ens han estat citades i, seguint els consells del professor Joan 
Veny (com. pers.), hem considerat que les diferents pronúncies d’un mateix nom 
corresponen a una mateixa denominació popular. Les transcripcions fonètiques que hem 
usat en els nostres treballs (Parada, 1997; Gutiérrez et al., 1997; Selga, 1998; Agelet, 
1999; Bonet, 2001; Parada et al., 2002; Bonet & Vallès, 2006) recullen suficientment 
aquesta variabilitat i permeten d'evitar ortografies aberrants i de fixar amb exactitud els 
matisos de pronúncia, tal com proposa Vallès (1996). 

3.3.3. Els informants 
 

Tota la informació etnobotànica d’aquest treball l’hem obtinguda a través 
d’entrevistes realitzades bàsicament a gent gran de la comarca, la més coneixedora del 
patrimoni popular i menys influenciada per costums propis d’altres zones. 

 
Hem procurat entrevistar gent gran nascuda a la comarca o que hi ha viscut la 

major part de la seva vida per així assegurar que la informació obtinguda era fiable. No 
ens interessaven les dades pròpies de zones diferents ni obtingudes a través dels llibres; 
volíem el patrimoni familiar transmès verbalment de pares a fills. A partir de les 
primeres entrevistes, realitzades a familiars o veïns de l’autora d’aquest treball, va 
seguir una cadena d’informants obtinguda demanant a cada nou informant si sabia 
d’algú que conegués i utilitzés plantes per a guarir malalties. 

 
En total hem parlat amb 178 persones en les 101 entrevistes realitzades, repartides 

per municipis de la manera que especifiquem a la taula 12. Tots els municipis on hem 
realitzat entrevistes etnobotàniques pertanyen a la comarca de l’Alt Empordà llevat 
d’un. Es tracta del Pertús, a la comarca del Vallespir, que és, en bona part, juxtaposat al 
barri dels Límits de la Jonquera, de tal manera que en un bon tros del carrer principal –
que de fet és la carretera entre Figueres i Perpinyà- una de les voreres pertany a un 
municipi (i, doncs, a una comarca, i un estat) i l’altra a unes altres administracions en 
els tres nivells esmentats; en aquest lloc hem tingut una informant, car ho hem 
considerat lògic geogràficament i culturalment. 
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MUNICIPI NOMBRE 

D’ENTREVISTES
NOMBRE 

D’INFORMANTS 
Agullana 1 3 
Albanyà 2 15 
l’Armentera 2 9 
Avinyonet de Puigventós 2 2 
Bàscara 1 1 
Biure 1 2 
Boadella d’Empordà 1 2 
Borrassà 2 3 
Cabanes 1 3 
Cabanelles 1 2 
Cadaqués 2 2 
Cantallops 1 2 
Capmany 1 1 
Castelló d’Empúries 1 2 
Cistella 1 2 
Colera 1 1 
Darnius 1 1 
l’Escala 2 2 
Espolla 2 2 
el Far d’Empordà 1 2 
Figueres 9 10 
Fortià 1 1 
Garrigàs 1 2 
Garriguella 1 3 
la Jonquera 1 1 
 Lladó 1 1 
Llançà 1 1 
Llers 2 2 
Masarac 3 4 
Maçanet de Cabrenys 2 4 
Navata 1 2 
Ordis 1 2 
Palau de Santa Eulàlia 1 2 
Palau-Saverdera 1 1 
Pau 1 2 
Pedret i Marzà 1 1 
Peralada 1 2 
Pont de Molins 1 2 
Pontós 2 4 
Portbou 1 10 
el Port de la Selva 2 2 
Rabós 1 2 
Riumors 1 1 
Roses 1 2 
Sant Climent Sescebes 2 2 
Sant Llorenç de la Muga 1 2 
Sant Miquel del Fluvià 1 1 
Sant Mori 1 1 
Sant Pere Pescador 1 2 
Santa Llogaia d’Àlguema 1 2 
Saus-Camallera 1 1 
la Selva de Mar 1 4 
Siurana 1 1 
Terrades 6 10 
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Torroella del Fluvià 1 1 
la Vajol 1 2 
Ventalló 1 2 
Vilabertran 1 2 
Viladamat 1 1 
Vilafant 1 1 
Vilaür 1 2 
Vilajuïga 1 1 
Vilamacolum 1 1 
Vilamalla 1 1 
Vilamaniscle 1 1 
Vilanant 6 12 
Vila-sacra 1 2 
El Portús 1 1 

 
Taula 12. Localització dels informants. 

 
 

3.3.4. Les entrevistes 
 
 Un dels punts en els quals la botànica i la lingüística s’acosten és el mètode 
d’obtenció de dades en treballs sobre cultura popular. Com és lògic, etnobotànics i 
etnolingüistes beuen, almenys en part, de les mateixes fonts i, doncs, treballen de 
manera similar. Quan hom vol estudiar les relacions entre les societats humanes i les 
plantes l’aproximació principal es fa mitjançant l’anomenada enquesta o entrevista 
etnobotànica.  
 
 En diversos dels nostres treballs (Vallès et al. 2007 i referències que conté) hem 
explicat aquesta metodologia. Es tracta de mantenir llargues i sovint repetides converses 
generals amb els informants, procurant conviure amb ells un temps suficient per a veure 
com recullen, guarden, preparen, dosifiquen i usen les plantes, com les anomenen i 
quines idees tenen sobre elles i sobre llurs utilització i gestió (i que ens permet alhora, 
crear un ambient de complicitat i confiança amb els nostres interlocutors). En el 
transcurs de l’enquesta, que se sol realitzar a la cuina o el menjador de casa seva, o bé 
en llargues passejades tot recollint mostres, procurem no fer preguntes directes o no 
donar informacions tot demanant-ne la simple confirmació per tal de no coaccionar o 
mediatitzar els informants i no orientar-ne massa les respostes i, en definitiva, per tal de 
preservar al màxim la seva espontaneïtat. Els entrevistadors no partim d’un qüestionari 
tancat, però tenim en ment allò que volem aplegar com a informació i procurem a 
vegades menar la conversa pels camins oportuns per a no deixar-nos cap dels temes que 
volem tractar. Sempre que es pot, i amb el consentiment previ de les persones 
entrevistades, les converses es graven per tal de poder-les estudiar i reproduir fidelment 
després. Aquest mètode és un entremig o una combinació del que els etnògrafs 
anomenen entrevista no estructurada o no dirigida i el que designen com entrevista 
semiestructurada, dirigida o focalitzada (Pujadas et al. 2004). En algunes ocasions 
també hem practicat allò que els autors esmentats anomenen entrevista en grup o grupal, 
però és més freqüent la conversa amb un sol informant. Un cop fetes les entrevistes i 
recollits exemplars de les plantes que s’hi han esmentat, se’n fa la transcripció i es 
preparen les mostres vegetals per a ser dipositades en un herbari. A partir de les 
transcripcions de les enquestes s’elaboren els catàlegs etnoflorístics i els resultats són 
analitzats i comparats amb els d’altres treballs d’estructura similar. 
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 A part de les entrevistes que podríem anomenar normals (és a dir, que han seguit 
la norma de l’entrevista etnobotànica general que hem descrit), i que han estat les que 
han donat la informació bàsica per a aquesta memòria, n’hem fet de dos tipus més. 
 
 D’una banda, i seguint la mateixa pauta de recollir i impedir l’oblit de 
coneixements que enriqueixen la identitat de la nostra comarca, hem parlat amb set 
informants que podem designar amb el nom d’específics, per tal com no hem tractat 
amb ells –com hem fet amb el gruix d’informants- de tota mena de plantes útils, sinó 
que cadascun d’ells ens ha pogut informar d’algunes de molt concretes, atès que es 
dediquen a algun ofici relacionat amb l’ús intensiu i gairebé exclusiu d’una o poques 
plantes. Es tracta d’artesans altempodanesos propietaris dels que són en molts casos els 
únics coneixements (almenys a l’Alt Empordà) dels seus oficis. És el cas, per a posar un 
exemple, d’un fabricant artesà de pipes, que poques espècies més que el bruc fa servir, 
però que ens en pot donar una informació preciosa i que no haurà sortit en cap de les 
entrevistes generals en les quals aquesta planta hagi estat esmentada. Com el pipaire, 
tenim el carboner, l’escloper, el cisteller i d’altres, molts dels quals dels darrers 
representants d’oficis que s’estan extingint o que almenys estan canviant radicalment i 
perdent bona part de la seva tradició antiga. El model d’enquesta que hem seguit en 
aquests casos és igual al model clàssic usat per als nostres altres informants, però 
dirigint l’atenció a les plantes usades per a dur a terme la seva tasca artesanal. Hem 
recopilat la informació obtinguda en un catàleg a part, de plantes utilitzades en el que 
anomenem oficis artesans en procés d’oblit. 
 

D’altra banda, l’any escolar 2006-2007 vam començar un estudi a través dels 
establiments escolars per a esbrinar el grau de coneixement de la cultura popular 
botànica dels joves de quinze i setze anys. Per això, i amb el suport i la col·laboració de 
na Montserrat Barnadas i Sànchez, responsable del Centre de Recursos Pedagògics de 
l’Alt Empordà –una de les funcions del qual és la catalogació dels recursos de la 
comarca i posterior elaboració de pautes educatives per al seu coneixement-, i també de 
professors de les àrees experimentals dels instituts altempordanesos, es varen elaborar 
unes enquestes per a quantificar el grau de validesa de la transmissió oral del saber 
etnobotànic. 

 
 El fet d’haver de dur a terme la investigació des de l’escola va determinar en 
gran part el model d’enquesta que s’havia d’idear (figures 19 i 20), ja que havia de 
complir una sèrie de requisits (que no cal tenir en compte, ni de bon tros, en el model 
d’enquesta etnobotànica clàssica usada per als nostres informants): 
 - Estar formada per dues parts ben diferenciades: la primera es passaria a 
l’escola, en una hora lectiva i sense previ avís per assegurar que la informació que se 
n’obté és només la que l’alumne sap. La segona es donaria a l’alumnat perquè 
l’emplenessin a casa, amb l’ajut dels seus familiars. 
 - Ésser prou esquemàtica i completa alhora per a assegurar la màxima 
recopilació d’informació de manera ràpida i concisa. 
 - Ésser prou suggestiva com per despertar l’interès entre els joves i els seus 
familiars adults i així repercutir de manera activa i positiva en la transmissió dels 
coneixements entre les diferents generacions de la família. 
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Enquesta sobre ETNOBOTÀNICA: 
 
Nom:  Any de naixement:  Lloc de naixement:  
IES:  Curs:  Lloc de residència:   

NOM DE LA 

PLANTA 
PART USADA COM ES PREPARA 

COM ES PREN O 

S’APLICA 
PER QUÈ SERVIEX TIPUS 

Cacau Llavor Es tritura, es bull en aigua o llet i es cola Es beu Com a beguda refrescant  

      

      

 
Tipus: 1- Medicinal, 2- Alimentària, 3- Tòxica, 4- Útil per a fabricar eines, 5- Ornamental, 6- Tèxtil, 7- Tintorial, 8- Altres (especificar). 

   
 Respon si o no a les següents qüestions: 

                         

 

Figura 19. Model d’enquesta per a omplir a l’escola 
 
 
 
Enquesta sobre ETNOBOTÀNICA: 
 
Nom:  Any de naixement:  Lloc de naixement:  
IES:  Curs:  Lloc de residència:   

 

NOM DE LA 

PLANTA 

PART USADA COM ES PREPARA 
COM ES PREN O 

S’APLICA 
PER QUÈ SERVIEX TIPUS 

Cacau Llavor Es tritura, es bull en aigua o llet i es cola Es beu Com a beguda refrescant  

      

      

 
Tipus: 1- Medicinal, 2- Alimentària, 3- Tòxica, 4- Útil per a fabricar eines, 5- Ornamental, 6- Tèxtil, 7- Tintorial, 8- Altres (especificar). 

 

 

Figura 20. Model d’enquesta per a omplir a casa, amb l’ajuda dels familiars 

 En l’actualitat el treball es troba a la meitat del seu procés. Pendents encara dels 
resultats de l’actual any escolar 2007-2008, hem recollit ja 341 enquestes de tres 
instituts (concretament dos de Figueres i el de Llançà) i ens en manquen 
aproximadament la meitat. Tot i que els resultats obtinguts fins ara ens auguren un futur 
incert (la qual cosa no ens és pas cap novetat o sorpresa) per a la cultura popular 
botànica altempordanesa –ja que els joves coneixen molt i molt menys les plantes que la 
gent gran-, el fet de dur a terme aquest estudi, ha provocat l’activació (encara que som 
conscients que de manera molt puntual) de la transmissió d’aquests coneixements i 
potser la sensibilització d’una part del jovent. 
 

3.3.5. Tractament informàtic de les dades 
 

Tenint en compte la necessitat de poder fer un tractament estadístic de la 
informació, com també la conveniència de facilitar-ne al màxim la consulta i de posar-la 
a l'abast general (pot interessar, per exemple, de cara a la gestió de la biodiversitat), 
consideràrem gairebé indispensable la utilització d'un banc de dades per a facilitar 
aquesta tasca, al mateix temps que esdevenir una eina per a la pròpia redacció de la 
memòria present. Per a dissenyar-lo seguírem les normes generals dictades pel 
Taxonomic Database Working Group (TDWG) per a OPTIMA i el projecte Euro-med 

Només la gent gran o de països subdesenvolupats es guareix amb plantes  
Les plantes són remeis efectius  
Els medicaments moderns són químics i no provenen de les plantes.  
Prefereixo una infusió que una càpsula  
Curar-se amb plantes evita els efectes secundaris dels medicaments efectius per guarir malalties que no es poden curar avui dia, a partir de les plantes  
El coneixement que els nostres pares i avis tenen dels usos de les plantes pot ser important per a descobrir nous medicaments  
La cultura popular d’un país el defineix i , per tant, s’ha de preservar  
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plus Flora, que en el cas de l'etnobotànica adopta l'estàndard de Cook, emanat del grup 
de botànica econòmica de Kew Gardens i exposat en la publicació Economic Botany 
Data Collection Standard (Cook, 1995). Som conscients de certes mancances que el 
model implementat pateix i pensem que ha de ser pres només com a prova pilot que 
caldrà millorar en el futur, però ens ha permès de fer un tractament exhaustiu de les 
dades que, d'altra manera, hauria estat impensable. El fet de poder realitzar consultes 
múltiples (és a dir, consultar informació que implica diferents taules, tal com veurem 
més endavant) li dóna moltes possibilitats (vegeu també l'apartat 3.3.5.2 on tractem del 
disseny del banc de dades). El tractament informàtic de la informació, ha simplificat 
molt els càlculs de l'anomenada etnobotànica quantitativa (Portères, 1970; Friedman et 
al., 1986; Muntané, 1991, Begossi, 1996; Mesa, 1996; Phillips, 1996; Bonet et al., 
1999; Merzouki et al., 2000), que permet de valorar els resultats obtinguts i el seu grau 
de novetat en comparació amb altres estudis. 
 
 

3.3.5.1. Antecedents de bancs de dades sobre etnobotànica i sobre 
biodiversitat 
 

En un seminari celebrat al Jardí Botànic de Còrdova el març de 1994 sobre 
Mètodes en Etnobotànica es tractà, entre altres, el tema de les bases de dades i es 
remarcà la importància que podien tenir en el futur (Blanché et al., 1996). A partir 
d’aleshores, han estat presentades un bon nombre de tesis de doctorat i de llicenciatura i 
s’han publicat diversos llibres sobre etnobotànica a la Península Ibèrica. En gairebé tots 
els casos ha esta utilitzat algun tipus de base de dades. 

 
Dels primers treballs sobre etnobotànica realitzats als Països Catalans se n’han 

pogut extreure resultats usant petites bases de dades i permeten la consulta del text en 
disquet però han estat concebuts i presentats només en format paper. En canvi, la 
darrera tesi doctoral presentada (Agelet, 1999), a banda d'incorporar quatre disquets 
corresponents al text de la transcripció de les entrevistes (és a dir, la font original de la 
informació), presenta una discussió dels resultats elaborada en bona part mitjançant el 
processament informàtic de les dades. Agelet ha dut a terme una feina important 
d'uniformització dels termes botànics i farmacològics, seguint les pautes de codificació 
proposades per Cook (1995) per al tractament de dades en treballs de botànica 
econòmica, tot modificant o ampliant els thesaures dels diferents camps (mèdics, 
veterinaris i socioantropològics), quan els ha considerat insuficients o bé si no 
s'adaptaven prou a les necessitats del seu propi estudi etnobotànic. El principal 
inconvenient del processament informàtic realitzat per Agelet radica en el fet d'haver 
utilitzat un programa de gestió de dades (base de dades) per al sistema Macintosh, de 
difícil compatibilitat amb altres sistemes informàtics, cosa que en dificulta molt la 
consulta. 
 

En el mateix àmbit dels Països Catalans, d'entre les bases de dades existents 
sobre biodiversitat vegetal, podem esmentar la de flora i vegetació implementada pel 
Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona i el Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (Font, 1996), la de recomptes 
cromosòmics de les espècies de la flora dels Països Catalans, implementada pel 
Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona 
(Simon & Blanché, 1997), i la inèdita sobre noms catalans de plantes, implementada per 
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aquest mateix Laboratori i pel centre de terminologia Termcat, sota la coordinació de 
Joan Vallès. 
 

En l'àmbit europeu i més concretament, en l'àrea de la Mediterrània, en el darrer 
congrés d'OPTIMA celebrat a París l'any 1998, la Commission for Information Transfer 
and Networking constatà la necessitat de compatibilitzar els dissenys de les diferents 
bases de dades, i de fer-les accessibles a través d'Internet (Berendsohn, 1998). 
Existeixen estàndards per a ser aplicats a la informatització de col·leccions d'herbaris, 
per a taxonomia i per a botànica econòmica, i obres consultables en format electrònic 
(com l'Index Kewensis, en CD-ROM) o a través de pàgines web (bibliografia en els 
camps de la geografia, l'ecologia i la conservació).  

 
Pel que fa a Etnobotànica, d’entre les diverses bases de dades consultables via 

Internet esmentarem SEPASAL, base de dades sobre plantes útils de les zones àrides, 
mantinguda i actualitzada pel Jardí Botànic de Kew, la qual conté informació de més de 
6.000 espècies útils de zones àrides i semiàrides –excloent les cultivades a gran escala- 
(http://www.rbgkew.org.uk/ceb/sepasal/), i Dr.Duke’s Phytochemical and 
Ethnobotanical Databases, del Beltsville Agricultural Research Center (Maryland) 
(http://www.ars-grin.gog/duke/), on es poden consultar usos etnobotànics de les 
espècies, amb les referències bibliogràfiques corresponents. 

 
 

3.3.5.2. Disseny de la base de dades 
 

En el moment de pensar en el disseny de la nostra base de dades, seguírem les 
recomanacions de C. Blanché i J. Simon -autors del projecte “CromoCat”- en el sentit 
de procurar adaptar-nos al context existent, pensant que havia de poder ser possible, en 
el futur, la vinculació de la nova base de dades a altres bancs de dades de Catalunya i 
també a xarxes europees o d'àmbit mundial. Per això, procuràrem utilitzar un sistema 
informàtic que permetés aquesta compatibilitat (Microsoft Access) i adoptaràrem, en la 
mesura que fou possible, codificacions en algun cas idèntiques a les usades per aquestes 
altres bases de dades, o bé, en tot cas, seguint els models preestablerts. Amb el mateix 
propòsit d'adaptació als models existents, ens posàrem en contacte amb el TDWG-
Economic Botany Subgroup que coordina Frances Cook del Centre for Economic 
Botany del Royal Botanic Gardens de Kew que, en el moment de redactar aquesta 
memòria, està treballant en l'actualització i millora del model proposat a l'obra 
Economic Botany Data Collection Standard (Cook, 1995) per al recull i 
estandardització d'informació referida a usos socials, culturals, econòmics, i valor de les 
plantes. L'octubre de 1999 en la reunió del TDWG celebrada a Harvard es tractà sobre 
la implementació de l'esmentat estàndard i sobre la conveniència de facilitar la seva 
consulta a través d'una pàgina web. La pàgina web del TDWG és: http://www.tdwg.org. 
 
a) Característiques tècniques del programa utilitzat 
 

Tal com acabem d'indicar, ha estat utilitzat el programa informàtic Microsoft 
Access (versió Access 2000) que es troba dins la categoria de gestors de bancs de dades 
relacionals. Els requeriments per a poder utilitzar el programa són els d'un ordinador PC 
amb capacitat per a treballar en Windows 98. El programa Microsoft Access aprofita al 
màxim les possibilitats de l'entorn de Windows i fa possible de realitzar operacions de 
gran complexitat sense necessitat de programar, la qual cosa permet de treure partit de 
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les seves possibilitats encara que no se sigui un expert en informàtica. A més, la versió 
Access 2000 -del paquet de programes d'Office 2000- és compatible amb els formats de 
bases de dades més utilitzats, com Paradox o dBase mitjançant l’estàndard ODBC 
(Open Database Connectivity); aquest protocol estàndard també permetrà en un futur 
l’accés a la informació a través d’Internet a partir de servidor de bases de dades SQL.  
 
b) Estructura de la base de dades 
 

Les bases de dades relacionals, en contraposició a les simples, consten de més 
d'una taula; així, la informació es distribueix en diverses taules, que es connecten entre 
si mitjançant el sistema d'enllaçar taules a través d'un camp comú. Depenent de la 
manera com s'interconnecten les diferents taules d'una base de dades relacional, el 
comportament del seu conjunt pot variar. A Access es poden establir quatre tipus de 
relacions: relació d’un a un, relació d’un a molts, relació de molts a un i relació de molts 
a molts. En el nostre cas hem utilitzat relacions del segon tipus, és a dir, cada registre 
d'una la taula A (denominada taula principal, taula primària o taula mare) pot tenir més 
d'un registre enllaçat a una taula B, però cada registre de la taula B (que es denomina 
taula relacionada, taula secundària o taula filla) només pot tenir, com a màxim, un 
registre enllaçat a la taula A. Aquestes relacions són controlades pel programa gestor de 
base de dades, per a la qual cosa cal exigir al programa que es mantingui en tot moment 
l'anomenada “integritat referencial” de les dades, que vénen a ser les regles del joc que 
permetran el correcte funcionament de la base de dades, a la vegada que detecten 
automàticament l’existència d’errors. Aquestes regles són principalment dues: 1) No pot 
haver-hi registres en una taula subordinada que no estiguin enllaçats a la taula primària; 
2) No es poden esborrar registres de la taula mestra si té enllaçats registres a la taula 
subordinada. El fet de treballar amb una base de dades relacional permet d'establir 
correspondències entre taules i utilitzar aquestes relacions per a manipular la informació 
(Casas & Suárez, 1995). 

La nostra base de dades és formada per 16 taules, de les quals 10 són del tipus 
principal i 6 són de tipus secundari (figura 21). Podem veure que, tal com hem dit, les 
diferents taules tenen camps en comú i, per aquesta raó, tot i contenir una informació 
pròpia i exclusiva, depenen funcionalment d’altres taules.  

 

 
 

Figura 21. Esquema de la base de dades on es poden observar les relacions entre les taules que 
la integren 
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Les taules que conformen la nostra base de dades són les següents: 
 

1. Taules de tipus principal: 
 

Es caracteritzen pel fet de contenir un camp (anomenat clau principal) amb codis 
numèrics que identifiquen aspectes concrets de la informació, com per exemple, el codi 
assignat a cadascuna de les espècies vegetals, el codi de cadascuna de les famílies 
botàniques, el codi dels diferents municipis, el codi de les formes farmacèutiques 
utilitzades per a preparar els remeis o el codi de les malalties tractades. En general, hem 
batejat aquestes taules amb el nom del camp que en cadascuna d'elles té caràcter de clau 
principal. 
 

-Taula “Dades entrevista”. En ella, el camp que és clau principal és el camp 
“codi entrevista”, que és el codi numèric assignat a cadascuna de les 101 entrevistes 
realitzades en el nostre treball. 

-Taula “Codi entrevista-planta”. La clau principal, és el codi numèric intern 
assignat a cada espècie vegetal citada en cada entrevista; les xifres d'aquest codi que 
precedeixen el guionet són el codi de l'entrevista i les que van després del guionet 
corresponen a la numeració correlativa de les plantes d'aquella entrevista. 

-Taula “Codi part de la planta”. Codi numèric de cada part de planta usada; 
aquests codis s'han assignat seguint l'estàndard de Cook (l.c.), adaptat per Agelet (1999) 
i per nosaltres. 

-Taula “Tàxons PPCC”. Codis assignats a les espècies vegetals. S'ha adoptat la 
codificació de l'obra Flora manual dels Països Catalans (Bolòs et al., 1993), única obra 
actualitzada, disponible i completa per al territori català. L'ús d'aquest codi permetrà, en 
el futur, la integració d'un sistema d'informació botànica relacionant bases parcials amb 
cada espècie. En el cas d'espècies que no figuren en aquesta obra s'ha utilitzat una 
codificació interna (a partir del número 5.000). Quan només s'ha arribat a identificar el 
gènere (nomenclatura sp.) s'ha utilitzat també un codi intern (codi numèric de la darrera 
espècie del gènere que apareix a l'obra de Bolòs et al., seguit d'un asterisc *). 

-Taula “Famílies”. S'han assignat a les famílies botàniques codis numèrics 
seguint el mateix criteri que en el cas de les espècies vegetals. 

-Taula “Municipis”. S'ha seguit la codificació utilitzada en la base de dades 
BioCat. 

-Taula “Codi malalties”. Codi numèric de l'alteració tractada o efecte medicinal, 
segons l'estàndard de Cook (l.c.), adaptat. 

-Taula “Codi formes farmacèutiques”. Codi numèric assignat a les formes 
farmacèutiques seguint l'estàndard de Cook (1995) i el model d'Agelet (1999). 

-Taula “Barreges medicinals”. Codi numèric intern assignat a cada barreja 
(preparat medicinal en el qual intervé més d'una planta). 

-Taula “Codi altres usos”. Codi numèric assignat a altres usos de les plantes 
(diferents dels medicinals), seguint el model proposat per Cook (1995). 

 
2. Taules de tipus secundari: 

 
-Taula “Dades informants”. Conté les dades personals dels informants, és a dir, 

de les persones que han estat la font de la informació recollida en aquest treball. 
-Taula “Noms populars”. Recull tots els noms populars assignats a les plantes en 

les entrevistes realitzades. 
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-Taula “Usos medicinals”. Conté tota la informació referida a la utilització de les 
plantes individualment amb finalitat medicinal, tant en medicina humana com en 
veterinària. Aquesta és la taula que conté més informació (uns 4.000 registres). Les 
dades es reparteixen en 13 camps que tracten informacions referides a la part de planta 
utilitzada, malaltia tractada (expressada tant pel codi numèric com amb la descripció de 
la malaltia feta per la persona que ha donat la informació), preparació del remei, forma 
farmacèutica d'administració del medicament, posologia, tipus d'ús (intern o extern), i 
possibles efectes secundaris del tractament. Finalment, hi ha tres camps destinats a 
observacions, on es recullen comentaris interessants fets per les persones entrevistades. 

-Taula “Codi barreges”. La seva estructura és molt semblant a la de la taula 
anterior, però cada ús medicinal és referit a una barreja de plantes que apareix 
codificada. 

-Taula “Altres usos”. Taula destinada a contenir informació sobre altres usos de 
les plantes referits a les entrevistes, diferents dels usos medicinals. De moment, aquesta 
taula no ha estat omplerta. 

-Taula “Toxicitat”. Informació referida a efectes tòxics o nocius de les plantes, 
referits pels informants. 
 

Per a més informació sobre el contingut de les taules, vegeu la pròpia base de 
dades (disseny de les taules), on es descriu detalladament cadascun dels camps de les 
taules. A les figures 22 i 23 se'n pot veure un model. 
 
 
 

 
  

 
Figura 22. Disseny de la base de dades: definició dels camps de la taula que emmagatzema 

informació sobre usos medicinals 
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Figura 23. Base de dades. Taula “Usos medicinals”: mostra de la informació que contenen els 

camps d’aquesta taula 
 
 

3.3.6. Estructura del treball 
 
A partir de la informació obtinguda hem estructurat el treball en base a unes 

fitxes-resum per a cada tàxon esmentat i la informació obtinguda l’hem agrupat en 
quatre catàlegs: 

 
1. S’ha elaborat un catàleg etnoflorístic amb els usos medicinals, alimentaris, tòxics i 
amb altres usos (com usos en la llar i vida a pagès), estructurat de la següent manera: 
 

1.1. Nom científic de l’espècie, família botànica i número del plec testimoni, 
dipositat a l’herbari del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la 
Universitat de Barcelona (BCN). 

S’han ordenat alfabèticament pel nom científic totes les espècies citades seguint el 
criteri taxonòmic i nomenclatural de Bolòs & Vigo (1984-2001), Llimona et al. (1985), 
Bolòs et al. (1993), i Pascual (1999) per a les espècies dels Països Catalans; i els criteris 
de Fournier (1951-1953), Jackson (1977) , Sánchez-Monge (1991), Cabioc’h et al. 
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(1995) i Lemoine (1999) per a les espècies exòtiques. Per a les famílies botàniques hem 
seguit Cronquist (1981). 

 
1.2. Forma vital, corologia i ecologia. 
S’hi resumeix la informació sobre la forma biològica, la distribució i ecologia de 

les espècies extreta de les obres anteriorment esmentades i també de Izco et al. (1997) i 
Roig (1988). Per a les espècies autòctones, s’indica la distribució general en el territori 
català. 

 
1.3. Noms populars. 

 Hem recopilat els noms de plantes amb totes les variants fonètiques que ens han 
estat citades i, seguint els consells del professor Joan Veny (com. pers.), hem considerat 
que les diferents pronúncies d’un mateix nom corresponen a una mateixa denominació 
popular. Les transcripcions fonètiques que hem usat en el treball -mitjançant els símbols 
de l’Alfabet Fonètic Internacional, AFI (Nolan, 1995) i que ja es varen usar en treballs 
anteriors (Parada 1997, Gutiérrez et al. 1997, Selga 1998, Agelet 1999, Bonet 2001, 
Parada et al. 2002, Bonet & Vallès 2006, Rigat, 2005; Rigat et al., 2006) recullen 
suficientment aquesta variabilitat i permeten d'evitar ortografies aberrants i de fixar amb 
exactitud els matisos de pronúncia, tal com proposa Vallès (1996). 
 

1.4. Part de la planta usada. 
Agrupem les diferents aplicacions de cada espècie segons la part de la planta 

utilitzada. Si es fa ús d’un derivat vegetal (p. ex. vi, vinagre, oli d’oliva, pega negra, 
sucre, farina de blat, etc.) ho indiquem entre parèntesi com a producte elaborat. 

 
1.5. Tipus d’ús. 

1.5.1. Usos medicinals: on indiquem la forma farmacèutica, el tipus d’ús 
(si és intern o extern), la forma de preparació, el mode d’utilització i posologia, 
els possibles efectes adversos, la destinació de l’ús (humana o veterinària) i, en 
algun cas, creences religioses o rituals sobre l’aplicació medicinal. 

No en tots els usos obtenim informació de tots aquests àmbits; en aquests 
casos, ho indiquem amb l’expressió “no consta”. 

Si alguna planta forma part de preparacions on hi intervenen més d’una 
espècie vegetal, el l’apartat de preparació la remetem al catàleg de barreges. 

En l’apartat d’observacions afegim qualsevol altra informació facilitada 
per l’informant de l’ús medicinal de la part de la planta. 

En cada informació obtinguda s’especifica el número de l’entrevista de la 
qual l’hem extreta i es fa constar la descripció de l’ús feta per l’informant, ja sigui 
en la manera de prepara-ho, d’aplicar-ho i de definir les malalties tractades. 
Entenem que d’aquesta manera no es perd la riquesa del vocabulari i de les 
expressions col·loquials ni els matisos que obviaríem usant només termes 
científics i que ens podria induir a errors a l’hora d’expressar aquestes dades en 
aquests termes. 

Per a catalogar els usos terapèutics ens hem basat en els criteris dels 
informants que hem interpretat seguint les indicacions de Foz et al. (2000) i de 
Cook (1995) com a obres de referència bàsiques. També ens han estat molt útils 
les aportacions d’Agelet (1999) i de Bonet (2001), les directrius dels quals hem 
seguit en aquest punt atès l’important esforç realitzat per ambdós autors d’adequar 
la terminologia popular a la terminologia medicofarmacèutica pel que fa a la 
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catalogació dels usos terapèutics, de les formes farmacèutiques i dels preparats 
galènics. 

 
1.5.2. Usos alimentaris: on s’indica primerament la font d’informació i 

després la descripció de l’ús feta per l’informant, la forma de preparació i la 
destinació (humana o veterinària). Si es tracta d’una planta usada en l’elaboració 
de licors, remetem al catàleg de licors i altres begudes. 

 
1.5.3. Accions nocives o tòxiques. En diferenciem tres categories segons 

el grau de toxicitat: baix, mitjà i elevat en funció de la descripció feta per 
l’informant. També indiquem si la toxicitat està en relació amb la utilització de la 
planta amb finalitats medicinals, la via d’intoxicació (interna o externa) i si és 
tòxica per als animals. 

 
1.5.4. Altres usos: on consta la part de la planta i el tipus d’ús. Hem 

seguit el model adoptat en el Catàleg de l’Etnoflora Ibèrica (Hernández-Bermejo 
et al., 2007), de l’esquema proposat per Cook (1995) i de l’utilitzat per Agelet 
(1999) i Bonet (2001) on consten la vintena de grups següents: cacera i/o pesca; 
creences i tradicions; espècie usada en literatura oral popular; fabricació 
d’embalatges; maneig agrosilvopastoral; planta d’interès apícola; planta 
mel·lífera; planta fumable; ús agrícola; ús artesanal; ús combustible; ús cosmètic; 
ús domèstic; ús forestal (carboneig); ús fustaner; ús industrial; ús lúdic (jocs 
infantils); ús ornamental; ús ornamental i religiós; ús tintorial. 
 
1.6. Observacions sobre ecologia, distribució, època de floració, recol·leció o 

conservació que ens hagin comentat els nostres informants. 
 
1.7. Citacions prèvies dels usos medicinals: on s’indiquen les propietats 

medicinals o tòxiques per a les espècies citades en obres anteriors a aquest treball. El 
corpus bibliogràfic revisat consta de més de 150 obres majoritàriament realitzades a la 
Península Ibèrica i a la Mediterrània occidental. 

 
2. Seguidament trobem un catàleg de barreges o formulacions compostes obtingudes, ja 
que és molt difícil determinar quina o quines són les espècies actives en cada cas o si la 
propietat terapèutica que presenten és resultat de l’efecte sinèrgic de les mescles. 
Aquestes fórmules complexes han estat encapçalades per un nom que indica la seva 
acció terapèutica (assignat seguint el mateix criteri que l’usat per les aplicacions 
medicinals en el catàleg etnoflorístic) i ordenades alfabèticament segons aquest nom. 
S’hi indica la font d’informació, els noms científics de les espècies que hi intervenen 
(indicant en cada cas la part de la planta usada i ordenades alfabèticament), la descripció 
de l’ús que fa l’informant, la forma farmacèutica i el tipus d’ús. Com en els altres 
catàlegs, s’hi adjunta un apartat d’observacions per tal de recollir-hi qualsevol altra dada 
facilitada per l’informant. 
 
3. També hem elaborat un catàleg de licors i altres begudes. En ell s’inclouen tant 
preparats alcohòlics (ratafies i altres licors) com no alcohòlics (begudes refrescants, 
succedanis del cafè). Com en tots els altres catàlegs, indiquem la font d’informació així 
com els ingredients vegetals (sempre per ordre alfabètic del seu nom científic i amb la 
part de la planta usada), la forma de preparació, les propietats que se li atribueixen i 
qualsevol altra informació que ens hagi estat revelada. 
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Seguidament s’ha analitzat estadísticament i estudiat la informació obtinguda per 

tal d’ordenar-la i comparar-la amb treballs similars d’altres zones. 
 
En un últim bloc, annex, es transcriuen les entrevistes, amb les dades dels nostres 

informants, de les condicions i la durada de les trobades i tota la informació recopilada, 
ordenada alfabèticament segons el nom popular de les plantes. 

 
Per acabar, detallem alguns dels moments gràfics de les nostres enquestes (figures 

24-29). 
 
 
 

Figura 24. La Georgette Pairot ens parla de 
diverses plantes que ha recollit mentre prepara una 
amanida de coscolls (Molopospermum 
peloponnesiacum) 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 25. La Montserrat Puig cultiva 

camamilla al seu hort, la recull i l’asseca fent-ne 
ramets 

 
 
 
 
 
 

Figura 26. Les filles de la Pilar Argelés li van 
fent memòria de les plantes que usava quan es 
posaven malaltes 

 
 

 
 

 
Figura 27. A la paret de casa, la família 

d’en Joan Roca encara guarda la ginesta 
(Spartium junceum) i les escombres que en feien 
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Figura 28. La Plàcida Vidal preparant essència de sabuc (Sambucus nigra) 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 29. La Maria Callís ens prepara bunyols de 
sabuc (Sambucus nigra) 

 
 


