
  

PLANTES

 MEDICINALS

 I CREENCES 

POPULARS
 17 de Maig 2012



  

PLANTES MEDICINALS I CREENCES POPULARS

● 1. Les plantes medicinals I les creences 
populars: tema lliure

● 2. Algunes plantes “esotèriques”: 
– Card panical - Manrubio

– Carxofetes - Rabo de gat

– Ruda  - Baladre

– Roser silvestre
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● CARDO PANICAL (Eryngium campestre)
● Cabezuela, cardo corredor
● Panical (Els Ports), “abreüll”, card, abrojos
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● CURIOSITATS:
● Al Pirineu Central (Boí) hi 

ha moltes colobres, que es 
barallen amb les mustel·les 
(“comadrejas”)

● Les anomenen rates 
paniqueres

● Si durant la lluita la 
mustela es sent ferida 
busca una mata de card I 
es refrega per a evitar els 
efectes de la mossegada



  

UTILITZACIÓ POPULAR

– DIURÈTICA (Forcall)

– “ANTIPONZOÑOSO” 
(Albocàsser,...)

– ANTIHEMORROIDAL 
(Tales,...)

– ASTRINGENT (Sorita,...)

– ANTIODONTÀLGICA 
VETERINÀRIA (Moró)

●
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● Sorita:

Irritacions axil·les I cuixes

Troç de tija o d'arrel

Posat a l'orella

● Com astringent en les 
irritacions el peciol en 
contacte amb la pell (Tírig)

● Tales: la tija, anomenada 
“tronxet del tronxo” a la 
butxaca contra les 
hemorroides
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● Albocàsser: la fulla en les 
mossegades de víbora, es 
freguen en la ferida

● La Barona:  contraverí en 
les picadures d'escorpí

La tija mastegada

- “ Una serp I un fardatxo es 
troben I es barallen I a prop 
hi ha un panical, té les de 
guanyar el fardatxo”

Per què?

●
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● RUDA (Ruta angustifolia)
● Herba ruda (Castelló de la Plana), Ruda de monte 

(La Barona)

PLANTES MEDICINALS I CREENCES POPULARS



  

PLANTES MEDICINALS I CREENCES POPULARS

CURIOSITATS
El Portell: al coll o a les butxaques 
una creu de ruda “podrà anar 
tranquila a qualsevol lloc que no li 
passarà cap desgràcia”.

Per què? Nostre Senyor es va 
amagar darrere una ruda quan el 
perseguien els jueus I per això “li va 
donar nostre senyor tanta gràcia 
per a curar”.
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Moró: l'ovella mare té 2 cries I en 
rebutja una, es freguen les dos 
cries amb ruda.

D'aquesta manera la mare és 
inacapaç de reconéixer la cria 
rebutjada.

Sucàina: el Diumenge de Rams, 
la gent portava romer I ruda a 
l'esglèsia per a que les beneïren. 
En arribar a casa feien creus per 
a impedir que entraren bruixes a 
casa.

Aióder: 

Qui té ruda, Déu l'ajuda



  

CARXOFETES (Leuzea conifera)
● Pinyetes (Els Ports), Cardo Santo ( Castellnou), Polla rosa 

(Vilafranca), Cullera de pastó (Forcall)
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● UTILITZACIÓ POPULAR

- Antihemorroidal 
d'acció psicògena

- Antidiarrèïc
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● Vilafranca:

antihemorroidal 
d'acció psicògena

- els pels de les 
carxofes en una 
bossa de tela

- es deixa en 
contacte amb la 
pell durant els 
dies: 3,5,7,11 I 13 
de cada mes fins 
que s'en vagen
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● Sucàina: antidiarrèïc

infusió dels pels en 250 ml d'aigua

150 ml d'una vegada és prou per a tallar la diarrea
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● RABO DE GAT
(Sideritis angustifolia)

- Adsabara (Masia de 
la Correntilla)

- Herba de l'almorrana 
(Els Ivarsos)
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PROPIETATS

Vulnerària I antisèptica (EXTERN)

Antiinflamatòria I estomàquica (INTERN)

En amigdalitis colutoris I gargarismes
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UTILITZACIÓ POPULAR

Artana:  rentats vaginals com 
antiinflamatori I antisèptic 
vaginal

Artesa, Tales: antiinflamatori 
oftàlmic

- decocto cabota al 2-3% 
amb timó per via tòpica

- el mateix remei via oral per 
a les inflamacions genito-
urinàries (cistitis)
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● Palanques: antidiarrèïc

- tres trossos de la planta dins 
d'un calcetí que es deixa 
penjant per dins la roba (remei 
que cura les diarrees 
cròniques)

● Els Ivarsos: mal olor de peus

- banys pèdics amb el decocto 
de les cabotes al 4%

● Vilafamés: per a tot
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“RABO DE GAT, 

ESTISORES I ESPLUGAT”

(POPULAR)
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MANRUBIO

(Marrubium vulgare)

● Marubio (Alt Palància)

● Manrubio blanco (Fuentes 
de Ayódar)
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● USOS

- A  Herbesset per a evitar 
la pedra

Se crema la part aèria en 
unes brases a les portes 
de les cases

- A Xòvar I a Suera per a 
fer for a els polls de les 
gallines

Part aèria posada prop 
dels ous I entre la palla
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● Castelló de la Plana:

“Manrubio infernal,

tu me das tu bien,

yo te doy mi mal”.

● Atzeneta : per a curar 
l'hepatitis s'orina tots els 
matins en dejú sobre la 
planta, fins que es seque.
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● Fuentes de Ayódar: “para el 

cáncer de debajo de la lengua”.

- Decocoto part aèria al 3%, 150 
ml en dejú I 150 ml després de 
dinar

●  Els Ivarsos:

Divendres sant en sonar les 
campanes es colpegen portes I 
mobles de casa I estables 
recitant: “cuquets I marietes, eixiu 
del forats, que el Rei de la Glòria 
ja ha ressucitat”.

Després la gent va corrent cap a 
les rambles a buscar la planta I a 
penjar-la al sostre dels estables



  

ROSER (Rosa canina)

● Tapaculo (Ludiente), sarça gavernera (L'Alcalatén), 
gavarrera (Forcall), revailetero (Azuébar)...
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● UTILITZACIÓ POPULAR

- Antiinflamatòria I astringent 
ocular

- Antiverrucosa

- Hipotensor

- Curatiu esotèric de les 
hèrnies infantils
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● UTILITZACIÓ POPULAR

Vistabella del Maestrat:

- als xiquets herniats, se'ls 
passa el dia de Sant Juan a 
les 12 de la nit per un 
exemplar jove de roser

- tallen el tronc obrint el centre 
de la mata

- en cada part es coloca un 
home anomenat Joan I una 
dona anomenada Joana

- es passa el xiquet 3 voltes 
seguides, al mateix temps es 
diu un rés

- es torna a juntar el tronc amb 
fang i en nuga amb una bena
- si el xiquet es cura el roser no 
mor
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● “Escaramujo” o Gavarrera:

ric en vitamina C

- poden prendre's crus

- Quan es bullen són útils com 
diurètics 

Molt utilitzat en farmàcia i 
perfumeria, però també en 
cuina i en cures de bellesa
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● ADELFA

● LAUREL ROSA

                  BALADRE (Nerium oleander)
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● CURIOSITATS

Interés toxicològic:

- intoxicacions per rostir conills I 
aus amb branques com a suport

- en criminologia popular 
valenciana s'han usat tissanes de 
les fulles durant llargs períodes 
(anomenat métode del “gotot”) 
per a eliminar familiars I coneguts
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● UTILITZACIÓ POPULAR

- Antiverrucosa, contraverí, contra els insectes, antisàrnica, 
verí...
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- Assuébar: com a verí

per a les rates, es fa el 
decocto de les fulles amb les 
llavors del blat

- Els Ivarsos: conservant

per a protegir 
l'emmagatzematge de les 
creïlles, es cobreixen amb 
fulles I branques de baladre

S'evita que es facen malbé I 
que se les menge l'arna 
(polilla)
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- La Barona:

perdura la creença que quan 
un xiquet està gelós dels 
germans ha de donar voltes a 
un baladre per a que s'oblide

- Soneja: 

S'usen la tija I les fulles 
picades en l'aigua del riu per 
a enverinar les aigües I 
pescar fraudulentament
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