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� Ethnobotany of Mallorca (Balearic Islands): A Multidisciplinary 
Approach. E. Carrió, J. Vallès. Collegium Antropologicum, 36(3): 1027-
1032. Factor d’impacte (2011): 0.614 (Q3).

� Ethnobotany of medicinal plants used in the Eastern Mallorca 
(Balearic Islands, Mediterranean Sea). Carrió, E., Vallès, J. Journal of 

Ethnopharmacology, 141(3), 1021-1040, 2012. 
Factor d’impacte (2011): 3.014 (Q1).

� Plant ethnoveterinary practices in two Pyrenean territories of 
Catalonia (Iberian Peninsula) and in two areas of Balearic Islands and 
its comparison with ethnobotanical uses in human medicine. Carrió, 
E., Garnatje, T., Mayans, M., Rigat, M., Vallès, J. Evidence-based 

Complementary and Alternative Medicine, ID 896295, 2012. 
Factor d’impacte (2011): 4.774 (Q1).
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ETNOBOTÀNICA: ÀMBIT DE RECERCA

DEFINICIÓ�

• L’Etnobotànica estudia les relacions entre les persones i les plantes (Jones, 1941).

• L’Etnobotànica inclou la forma d’anomenar i classificar les plantes, els valors que se les hi 
atribueix, els seus usos i la seva gestió. Es troba a cavall de les ciències naturals i les ciències 
humanes (Barrau, 1971).

• Una ciència multidisciplinària (Martin, 1995): ús de les eines metodològiques

BOTÀNICA ETNOFARMACOLOGIA ANTROPOLOGIA

ECONOMIA LINGÜÍSTICA ECOLOGIA



OBJECTIUS�

Dels treballs d’etnobotànica general:

1) Inventariar les plantes que són conegudes, apreciades i utilitzades

2) Contribuir al coneixement de la biodiversitat vegetal de l’àrea d’estudi

3) Donar fe de la riquesa biològica i antropològica de la zona estudiada

4) Recopilar els noms populars de les plantes de la zona

5) Obrir perspectives d’ús de plantes fins ara no utilitzades o que han caigut en desús

6) Servir de base per a una millor explotació dels recursos naturals

7) Servir de base per a la recerca de nous principis actius i d’altres amb utilitat en l’àmbit de la 
salut i el benestar

8) Tornar el coneixement a la societat d’origen i col�laborar en el desenvolupament comunitari

ETNOBOTÀNICA: ÀMBIT DE RECERCA



SITUACIÓ ACTUAL I TENDÈNCIES�

• La multidisciplinarietat enriqueix l’Etnobotànica, però fa trontollar les seves bases 
epistemològiques (Davis, 1995; Ladio & Pochettino, 2009).

[... the emphasis of ethnobotany shifted from the raw compilation of plant names and uses 

to an intellectual perspective that viewed the character of a people’s relationship with 

the plant world as but one means of approaching an understanding of the cognitive 

foundations of a culture.]

• L’Etnobotànica, una ciència de moda (Prance, 2007). Retorn a “lo natural” i “lo tradicional” en 
resposta a la societat globalitzada? Exemple de l’associació Slow food (www.slowfood.com), 
renaixença de l’agricultura ecològica (a Mallorca, 18,367.4 hectàrees cultivades).

ETNOBOTÀNICA: ÀMBIT DE RECERCA



MARC LEGAL�

A CATALUNYA

• AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE LA BIODIVERSITAT (2010)

Article 104. Coneixements tradicionals sobre la biodiversitat
“Les administracions públiques de Catalunya han d’adoptar les mesures necessàries per garantir la 

protecció, conservació i ús dels coneixements i les pràctiques d’utilització consuetudinària que 

són d’interès per a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat, amb atenció especial en 

l’àmbit de l’etnobotànica, i han de preveure mesures per garantir que els beneficis derivats de l’ús 

d’aquests coneixements i pràctiques es comparteixen equitativament”.

A ESPANYA

• LLEI 42/2007 (13 de desembre) DE PATRIMONI NATURAL I DE LA BIODIVERSITAT

Títol IV. Ús sostenible del patrimoni natural i de la biodiversitat.

Capítol IV. Coneixements tradicionals

ETNOBOTÀNICA: ÀMBIT DE RECERCA



A ESPANYA

Article 70. Promoció dels coneixements tradicionals per a la conservació del Patrimoni 

Natural i la Biodiversitat

“De acuerdo con las normas, resoluciones y principios del Convenio sobre Diversidad Biológica y 

de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, las Administraciones públicas:

a) Preservarán, mantendrán y fomentarán los conocimientos y las prácticas de utilización 

consuetudinaria que sean de interés para la conservación y el uso sostenible del patrimonio 

natural y de la biodiversidad.

b) Promoverán que los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos y prácticas 

se compartan equitativamente.

c) Promoverán la realización de Inventarios de los Conocimientos Tradicionales relevantes para la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad, con especial atención a los 

etnobotánicos. Estos se integrarán en el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales 

relativos al Patrimonio Natural y la Biodiversidad”.

ETNOBOTÀNICA: ÀMBIT DE RECERCA
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METODOLOGIA DEL TREBALL ETNOBOTÀNIC

Entrevistes semiestructurades i observació participativa (etnografia) i col�lecció d’especímens

per a ser identificats i guardats (botànica). 

Els plecs es depositen a l’herbari BCN.

ETNOGRAFIA + BOTÀNICA�

+
+

+

ENTREVISTA ETNOBOTÀNICA TRANSCRIPCIÓ I ESTUDI DE 
LES DADES

CATÀLEG DE PLANTES I 
PLECS D’HERBARI



DIVULGACIÓ ESTUDI COMPARATIU

+

METODOLOGIA DEL TREBALL ETNOBOTÀNIC

TRIANGLE ANTROPOLÒGIC CAMP

COMPARACIÓCONTEXTUALITZACIÓ



METODOLOGIA DEL TREBALL ETNOBOTÀNIC

ÍNDEXS ETNOBOTÀNICS

• Índex d’etnobotanicitat (IE) = plantes usades popularment/ total plantes del territori

• Índex d’ús respecte el del coneixement (IUC) = plantes conegudes/ plantes usades

• Factor de consens d’informants (FIC) = (núm. reports d’ús – total tàxons)/ (núm. 
reports d’ús – 1) 

• Índex d’importància cultural (CI) = suma de les proporcions d’informants que 
mencionen cada ús (categoritzats) de l’espècie (considera el número d’informants que 
citen l’espècie i la diversitat d’usos)

• Ús d’altres índexs d’altres disciplines, per exemple índexs de diversitat ecològica 
(SØrensen, Jaccard,...) 
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CONTRIBUCIÓ AL CONEIXEMENT ETNOBOTÀNIC DE MALLORCA. 

LA BIODIVERSITAT VEGETAL I LA SEVA GESTIÓ EN UNA ILLA MEDITERRÀNIA.

Tesi doctoral presentada el 8 d’octubre de 2013
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OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL�

PREGUNTES DE RECERCA�

Establir el catàleg etnoflorístic del territori estudiat.

Recopilar els inventaris de les plantes que són conegudes, apreciades i utilitzades per la 

gent que viu a Mallorca, amb especificació dels seus diferents noms i usos.

1 Quina és la situació actual i les perspectives del coneixement etnobotànic a Mallorca?

2 Quins tàxons són nous i/o diferents en el catàleg etnoflorístic de Mallorca quan el 

comparem amb altres estudis, sobretot d’àmbit català i mediterrani?



ÀREA D’ESTUDI: Situació i relleu
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ÀREA D’ESTUDI: Flora i vegetació



ÀREA D’ESTUDI: Flora i vegetació



ÀREA D’ESTUDI: Flora i vegetació



ANTECEDENTS

REFERÈNCIES BOTÀNIQUES AMB APUNTS ETNOBOTÀNICS�

REFERÈNCIES ETNOGRÀFIQUES AMB APUNTS ETNOBOTÀNICS�

����Barceló i Combis, 1879-1881. Flora de las Islas Baleares.

����Bonafè, 1977-1980. Flora de Mallorca. 

�Palau, 1954. Plantes medicinals baleàriques.

�Bonner, 1985. Plantes de les Balears.

�Herbari virtual de la Mediterrània Occidental: herbarivirtual.uib.es

�Alcover-Moll, 1978. DCVB.

�Arxiduc, 1870-1891. Die Balearen. In Wort und Bild geshildert.

�Galmés, 1982. Cultura popular mallorquina: aplec de pautes.

�Galmés, 1976. La medicina popular a Mallorca.



RESULTATS I DISCUSSIÓ

RESULTATS GENERALS: CATÀLEGS�

DISCUSSIÓ DELS RESULTATS

IDEES-RESUM DEL SEMINARI

Els resultats es basen en entrevistes a un total de 235 informants, són persones que han viscut

més de 20 anys (en molts casos tota la seva vida) a Mallorca, i que tenen una estreta relació

amb el territori i les plantes. S’estudien tots els 53 municipis de l’illa. S’han catalogat 517 

espècies, 159 barreges de plantes i unes 600 informacions etnogràfiques no referides

directament a vegetals.

� Població d’estudi: els informants

� Caracterització de les espècies: les plantes útils

� Aplicacions de les plantes: els usos

�

�



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Catàlegs

CATÀLEG DE TÀXONS (1)�

Nom científic Autor (família botànica)
BCN plec

FORMA VITAL, COROLOGIA I ECOLOGIA

NOMS POPULARS
Nom (part de la planta) [transcripció fonètica]

USOS MEDICINALS
Part de la planta
Ús
INFORMANT. 
DESCRIPCIÓ FETA PER L’INFORMANT. 
FORMA FARMACÈUTICA. PREPARACIÓ. 
VIA I POSOLOGIA. DESTINACIÓ. OBSERVACIONS.



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Catàlegs

CATÀLEG DE TÀXONS (2)�

USOS ALIMENTARIS
Part de la planta
Ús
INFORMANT. 
DESCRIPCIÓ. 
PREPARACIÓ.
OBSERVACIONS. 
DESTINACIÓ.

ALTRES USOS
Part de la planta
Ús
INFORMANT.
DESCRIPCIÓ.
OBSERVACIONS. 

TOXICITAT
Part de la planta
Ús
INFORMANT. 
DESCRIPCIÓ. 
GRAU DE TOXICITAT.
VIA.
LLIGAT A L’ÚS MEDICINAL.
OBSERVACIONS.

OBSERVACIONS
ECOLÒGIQUES
DESCRIPCIÓ.
OBSERVACIONS. 



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Catàlegs

CATÀLEG DE BARREGES�

� 159 barreges (110 tàxons – 662 citacions d’ús)

Ús
INFORMANT. MUNICIPI.
INGREDIENTS:
Nom científic Autor (família botànica) – Part de planta

FORMA FARMACÈUTICA. DESTINACIÓ. 
DESCRIPCIÓ DE L’INFORMANT. 
PREPARACIÓ. 
OBSERVACIONS.



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Catàlegs

DADES ETNOGRÀFIQUES NO VEGETALS�

� Complementàries a les citacions de les plantes al catàleg > comprendre
millor la relació plantes-persones a Mallorca.

Medicina
Alimentació
Altres usos
Opinions sobre medicina popular
Records
Canvis lligats a la preparació dels remeis
Creences



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Discussió dels resultats

POBLACIÓ D’ESTUDI: ELS INFORMANTS�

� Factor de consens d’informants - FIC= 0.94

� Mitjana de citacions = 42.31 (22 informants, més de 100)

� 235 informants – 60% homes - 97% nascuts a Mallorca – 89% jubilats

Majoritàriament nascuts entre 1931-1940 (mitjana d’edat 76)



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Discussió dels resultats

CARACTERITZACIÓ DE LES ESPÈCIES: LES PLANTES ÚTILS�

� Majoritàriament fanerògames i hemicriptòfits – 52% silvestres 

Índex d’etnobotanicitat 28%



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Discussió dels resultats

FAMÍLIES BOTÀNIQUES�

� 114 famílies – Les més citades:



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Discussió dels resultats

LES PLANTES MÉS CITADES�

IC (Olea) = 1.09

IC (Santolina) =0.99

IC (Citrus) = 0.91



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Discussió dels resultats

LES PARTS DE PLANTA MÉS CITADES�



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Discussió dels resultats

NOMS POPULARS DE PLANTES�

517 tàxons – 1401 noms populars

� 250 noms catalans prèviament no documentats

� ÍNDEXS FITONÍMICS:

Índex d’etnofitonímia 30%



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Discussió dels resultats

APLICACIONS DE LES PLANTES: USOS MEDICINALS HUMANS�

255 tàxons – 1811 RU (consens 3)

� ÍNDEX D’IMPORTÀNCIA MEDICINAL



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Discussió dels resultats

APLICACIONS DE LES PLANTES: USOS MEDICINALS HUMANS�

Les formes de preparació i vies d’administració



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Discussió dels resultats

APLICACIONS DE LES PLANTES: USOS VETERINARIS�

53 tàxons – 92 citacions úniques

� 40 remeis compartits amb la medicina humana

� Índex d’etnoveterinicitat (IEv) = 3%

� Tàxons més citats: Ruta chalepensis L. & Olea europaea L. var. europaea

Carrió et al. (2012)



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Discussió dels resultats

APLICACIONS DE LES PLANTES: TOXICITAT I CONTRAINDICACIONS�

72 tàxons – 323 citacions úniques

� Majoritàriament referits a via interna i a nivells baixos de toxicitat

� Un coneixement molt estès i sabut, i molt semblant a les fonts bibliogràfiques

Papaver somniferum L.Arbutus unedo L.



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Discussió dels resultats

NOVES CITACIONS DE TÀXONS MEDICINALS�

38 tàxons (4 endemismes) – 306 RU

� Usos nous o poc citats anteriorment

EXEMPLES:

Diospyros kaki L.f. – antidiarreic (3)
Ficus carica L. – treure espines (6)
Hedera helix L. – antihelmíntic (12)
Lonicera implexa L. – hipoglucèmic (9)
Olea europaea L. var. europaea – antiestàtic ruminal (5)
Opuntia maxima A. Berger – analgèsic (6) i antiequimòtic (25)
Pistacia lentiscus L. – antiberrugós (3)
Rubus ulmifolius Schott – hipocolesterolèmic (3)
Ruta chalepensis L. – antiestàtic ruminal (5)
Urginea maritima (L.) Baker – antihemorroïdal (3)



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Discussió dels resultats

CITACIONS MEDICINALS NO VEGETALS�

� PRODUCTES DERIVATS D’ANIMALS

� PRODUCTES DERIVATS DE MINERALS



RESULTATS I DISCUSSIÓ: Idees-resum del seminari

IDEES-RESUM DEL SEMINARI�

�La recerca etnobotànica destaca la naturalesa holística dels sistemes de coneixement

tradicional i ajuda a entendre l’eficàcia de les plantes en el seu context cultural.

�D’acord amb aquests resultats, l’ús de les plantes a Mallorca encara és viu, tot i que no s’ha de 

deixar passar gaire temps abans que desapareixi del tot: urgència de recollir aquests tipus de 

coneixements.

� El tractament amb plantes és una de les primeres pràctiques d’autoatenció sanitària i té

connotacions culturals. Hem valorat especialment la preservació dels coneixements i mètodes de 

curació en medicina tradicional perquè pensem que són els que desapareixen més aviat i els que

són més difícils de recuperar. 


