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Hi ha mites que expliquen que el coneixement de les herbes medicinals ens vingué 

transmès pels déus, els quals ens ensenyaren a conèixer-les i a emprar-les per elaborar 

ungüents i beuratges miraculosos. Els mites de Panacea, d’Escolapi, de Circe o de Medea 

han estat presents en la cultura occidental des d’antic i han deixat un estol de 

personatges nigromants amb múltiples variants, d’aquí que moltes obres heretades de la 

tradició culta i popular estiguin plenes d’eremites, de fetilleres, de frares, de curanderos, 

de druides i de sacerdotesses, o de dones sàvies i de xamans.  

Tots ells s’endinsen al bosc amb mà experta per recollir allò que els alimenta i que els 

guareix, conscients que la sàvia natura proveeix l’ésser humà de productes per a la 

supervivència, des de les sofertes herbes aromàtiques, als condiments que  dignifiquen a 

taula els àpats més insulsos. L’ull ensinistrat sap distingir també les herbes terapèutiques 

necessàries per alleugerir malestars o indisposicions ocasionals, ho podeu comprovar 

per vosaltres mateixos a La filla del curandero, d’Amy Tan o a L’arpa d’herba, de Truman 

Capote.  

Com veiem, algunes plantes i elements vegetals han estat presents, en la literatura i el 

cinema, com a fàrmacs, com a cosmètics o com a afrodisíacs i en poden donar fe 

personatges com  La Celestina o La lozana andaluza, de Francisco Delicado. 

Alguns derivats de plantes silvestres han estat emprats amb finalitats, diguem-ho així, 

lúdiques, com s’esdevé a El jardín de la alegria, però n’hi ha que han usat les herbes amb 

molt mala fe, per provocar el desdoblament de la psique, per atacar el sistema nerviós 

d’algú o inhibir el control mental  a fi de minvar la voluntat d’algun personatge, efecte 

que provoca, per exemple, l’escopolamina, més coneguda amb el nom de burundanga, un 

present en arguments com ara a Las làgrimas de Claire Jones, de Berna González Harbour. 

En infusió, ingerides, fumades o inhalades, algunes herbes són inductores d’estats 

al·lucinatoris, vegeu From Hell, per exemple. N’hi ha que han estat emprades també per 

alguns autors per introduir el meravellós en les seves històries. Per culpa d’una herba, 

d’unes flors estranyes, o d’una planta amb propietats màgiques, els protagonistes poden 

perdre la consciència, la memòria, quedar completament immobilitzats o experimentar 

metamorfosis insòlites, com s’esdevé a  L’ase d’or, d’Apuleu.  

Hi ha preparats d’herbes que tenen un efecte força més romàntic i agradós, cosa que 

pot precipitar l’enamorament entre dues persones, com s’esdevingué amb el famós filtre 

que deixà encaterinat Tristany per Isolda, segons versionà Joseph Bédier.  

Però la ingesta d’algun preparat amb herbes silvestres, per molt recomanable que sigui, 

pot resultar fatal, i desembocar en una tragèdia, almenys des del punt de vista 

argumental. En efecte, una glopada d’un preparat misteriós va conduir a la mort als més 

que escarmentats Romeu i Julieta de Shakespeare, tot i que també pot comportar  una 

situació que, de tan ridícula, acabi resultant hilarant, llegiu, si no, l’obra teatral La 

Mandrágora, de Nicolau Maquiavel i ja ho veureu. 

Nova guia! HISTÒRIES SELVÀTIQUES 

Podeu consultar altres guies a l’adreça següent: 

https://bibliomil.wordpress.com/totes-les-guies/  

http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=La+filla+del+curandero&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(arpa%20capote)&searchscope=34&SORT=AX
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/XCelestina+&searchscope=34&SORT=DZ/XCelestina+&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Celestina+/1%2C20%2C20%2CB/frameset&FF=XCelestina+&searchscope=34&SORT=DZ&6%2C6%2C
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=La+lozana+andaluza+&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=jardin+alegria&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=XLa+lozana+andaluza+%26SORT%3DD
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(claire%20jones)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=from+hell&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/X(ase+or+apuleu)&searchscope=34&SORT=AX/X(ase+or+apuleu)&searchscope=34&SORT=AX&SUBKEY=(ase+or+apuleu)/1%2C17%2C17%2CB/frameset&FF=X(ase+or+apuleu)&searchscope=34&SORT=AX&5%2C5%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/X(tristan+isolda)&searchscope=34&SORT=AX/X(tristan+isolda)&searchscope=34&SORT=AX&SUBKEY=(tristan+isolda)/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=X(tristan+isolda)&searchscope=34&SORT=AX&2%2C2%2C
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat/?searchtype=X&searcharg=bedier+tristany&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=AZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xbedier+tristany%26SORT%3DAZ
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/XRomeu+i+Julieta&searchscope=34&SORT=D/XRomeu+i+Julieta&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=Romeu+i+Julieta/1%2C15%2C15%2CB/frameset&FF=XRomeu+i+Julieta&searchscope=34&SORT=D&2%2C2%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xmandragora&searchscope=34&SORT=D/Xmandragora&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=mandragora/1%2C8%2C8%2CB/frameset&FF=Xmandragora&searchscope=34&SORT=D&5%2C5%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xmandragora&searchscope=34&SORT=D/Xmandragora&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=mandragora/1%2C8%2C8%2CB/frameset&FF=Xmandragora&searchscope=34&SORT=D&5%2C5%2C
https://bibliomil.wordpress.com/totes-les-guies/


 

 

FITOTERÀPIA 

La fitoteràpia consisteix en el tractament de malalties o d’afeccions aprofitant les propietats terapèutiques que tenen les 

plantes i els elements vegetals. Els incondicionals d’aquesta forma terapèutica argumenten que es tracta d’una pràctica 

mil·lenària, heretada dels nostres ancestres, i seguida per moltes cultures.  

Un altre element d’adhesió a aquesta mena de remeis és que s’utilitzen mètodes no invasius, per la qual cosa, són més 

sans per a l’organisme. Això ha consolidat la fitoteràpia com una alternativa a la medecina convencional, tot i que alguns 

especialistes solen advertir que el consum de fórmules magistrals, per fer front a malalties, especialment quan són greus, 

hauria d’estar supervisada i controlada per un facultatiu.  

Una cosa es sentir curiositat per les propietats dels extractes naturals, regulats o no, i una altra, de ben diferent, és 

pretendre aprofitar els principis actius de les herbes medicinals per alleugerir els símptomes o les molèsties d’algunes 

afeccions comunes, tot provant d’escapolir-se, de passada, del gran negoci de les multinacionals farmacèutiques.  

D’entrada, és altament recomanable evitar de caure en la temptació de provar de guarir-se un mateix, o de seguir el 

consell de coneguts, de familiars o de veïns, tant com dels venedors de liniments i de remeis casolans, sense un 

diagnòstic, una exploració acurada dels símptomes que ens afecten o fer  el seguiment, per part d’un especialista, d’allò 

que pot acabar desembocant en una vertadera malaltia. Altrament podríeu perjudicar-vos greument la salut, a banda de 

deixar-vos buidar les butxaques per una munió de desaprensius que corren avui en dia disfressats d’experts. 

Ara bé, si sou amants de les aromes naturals; si sou un neòfit en el món de la botànica; si desconeixeu què ens diu la 

tradició sobre les plantes; o si sentiu curiositat per la farmacopea derivada del món vegetal, podeu recórrer a la selecció 

d’obres que us presentem a peu d’article, vist que la fira de Sant Ponç, patró d’herbolaris i d’apicultors, penja d’un fil. Si 

enguany no pot ser, no deixeu de visitar-la en una altra ocasió. Es tracta d’una gran cita per gaudir de les flaires 

aromàtiques que desprenen les parades plenes d’herbes remeieres i no caldrà esforçar-vos-hi gaire per trobar al carrer 

les grans protagonistes d’aquesta preciosa diada. Seguiu el vostre nas, us guiarà fàcilment cap als bouquets de menta, 

d’estragó, de fenoll, de farigola florida, de llaurers maridats amb branquetes de romaní o cap els pomets fets amb melissa 

i brots de camamilla.  

Un cop allà, us podreu regalar la vista amb els immensos poms de mimosa florida i obsequiar el vostre paladar amb un 

tastet de bresca o amb un xarrup d’hidromel, de licors herbals, o de cordials destil·lats directament de la natura.  

I si no, podeu optar per visitar els herbolaris, n’hi ha que encara conserven aquella pàtina centenària que permet el 

visitant viatjar en el temps. A banda de les senzilles plantes medicinals, d’ús molt popular, també hi trobareu tota mena 

d’herbes presents en molts receptaris i condiment de moltes creacions dels experts dels fogons. 

Recordeu això quan doneu un cop d’ull a aquests llibres: cada vegada que passeu una pàgina, acluqueu els ulls i inspireu 

ben fort: segur que us arribarà una deliciosa aroma de boscúria! 

Fitoterapia energética 

Castellotti, Clara  

615.3 Cas  

Gran diccionario ilustrado de las 

plantas medicinales 

Berdonces, Josep Lluís  

63.38 Ber 

La sanación por los árboles 

Iborra Montells, Antonio  

63.38 Ibo  

 

Fitoterapia  

615.3 Fit  

 

Les herbes remeieres 

Gausachs i Calvet, 

Ramon  

63.38 Gau 

https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Fitoter%C3%A1pia+energ%C3%A9tica&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Gran+diccionario+ilustrado+de+las+plantas+medicinales&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Gran+diccionario+ilustrado+de+las+plantas+medicinales&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=La+sanaci%C3%B3n+por+los+%C3%A1rboles&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/XFitoterapia+&searchscope=34&SORT=D/XFitoterapia+&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=Fitoterapia+/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=XFitoterapia+&searchscope=34&SORT=D&3%2C3%2CC:/Users/PC/Documents/Adobe%20Scripts
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/XLes+herbes+remeieres&searchscope=34&SORT=D/XLes+herbes+remeieres&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=Les+herbes+remeieres/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=XLes+herbes+remeieres&searchscope=34&SORT=D&1%2C1%2C
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Arran de la Resolució SLT/720/2020, 

de 13 de març i de la Declaració de 

l’estat d’alarma, Real Decret 463/2020, 

de 14 de març,  per a la prevenció i el 

control de la infecció pel SARS‐CoV‐2,  

les biblioteques públiques estaran 

tancades. Per aquest motiu mateix, 

totes les activitats que hi havia 

programades a les biblioteques han 

quedat sospeses fins a nou avís. 

 

TANCAMENT PER COVID-19 

 

 

 

  

     

        

 RACÓ DE POESIA 

   Podeu enviar les vostres consultes per a la Dra. Brondeeri a: 

bibliotecamp@santcugat.cat 

CONSULTORI 
DE LA 

BRONDEERI 

 

Benvolguda, 

 

La meva filla viu a fora del país i s’enyora de casa. Tot i que està força bé 

i té una bona feina, es plany de sentir-se una estrangera. He pensat que 

podria enviar-li un llibre perquè a més de distreure’s pugui reflexionar 

una mica sobre la seva condició i la sort que té. Em podria recomanar 

alguna lectura? Moltes gràcies per anticipat. 

 

Manel. 

 

Estimat amic, 

 

Per descomptat que sí! La novel·la que us deixo a peu del consultori és 

prou adient per a ella. Si bé no tracta un tema des d’una perspectiva gaire 

amable, sí que potser s’hi trobarà identificada i l’ajudarà a sentir-se millor. 

Els protagonistes són una família d’immigrants andalusos que s’instal·laren 

a Terrassa amb l’esperança de prosperar. Els catastròfics aiguats de l’any 

62, arrossegaren, en part, les seves il·lusions, però no pas els seus anhels 

ni la força necessària per fer-los reals. 

La filla de la tempesta 

Baró, Santi 

N Bar 

 

EMILY DICKINSON 

Aquesta és la meva carta al món: poemes escollits 

P 841B Dic  

Poeta misteriosa, pel seu distanciament voluntari del món real, 

Emily Dickinson defugí la retòrica tradicional, els convencionalismes 

poètics de la seva época i els cànons estètics de la poesia 

anglosaxona. Ho practicà conscientment, per cercar una veu 

poètica pròpia que ens parla de la mort, d’amors 

impossibles i desoladors i de la buidor existencial 

que roman en un mateix quan la passió s’apaga.  Pels 

temes que tracta, i per la nuesa dels seus versos, els 

quals en prou feines esbossen una idea, la seva 

ploma palesa una colpidora sensibilitat, continguda i 

alhora extremadament intensa. 

SENTIR-SE 

FORA DE 

CASA 

http://sinera.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=La+cara+amable+dels+bacteris%3A++com+ens+ajuden+i+qu%C3%A8+en+podem+aprendre&searchscope=34&submit=Cercar
http://sinera.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=filla+tempesta&searchscope=34&submit=Cercar
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xdickinson%2C+emily&searchscope=34&SORT=D/Xdickinson%2C+emily&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=dickinson%2C+emily/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=Xdickinson%2C+emily&searchscope=34&SORT=D&3%2C3%2C


 

 

Biblioteca Central  

Gabriel Ferrater 

Av. Pla del Vinyet, 40 

Telèfon 93 589 27 49 

bibliotecagf@santcugat.cat 

 

Biblioteca de Mira-sol 

Marta Pessarrodona 

Plaça d’Ausiàs March, 2 

Telèfon 935 65 70 97 

bibliotecamp@santcugat.cat 

 

Biblioteca Volpelleres 

Miquel Batllori 

Carrer de Pau Muñoz i 

Castanyer, 3, local 1 

Telèfon 93 565 70 77 

bibliotecamb@santcugat.cat 

US  VE DE GUST L’ACTIVITAT QUE US PROPOSEM? 

 
 
 

bibliomil.wordpress.com 
   
 
 
 
Biblioteques de Sant  
Cugat del Vallès 
 
 
 
 
Biblioteques Sant Cugat 
@bibliotequesstc 
 

 
 
 
 

Biblioteques Sant Cugat 

@bibliotequesstc  

 

El Petit  

 

Per veure els números 

anteriors de l’INDISCRET 

consulteu l’adreça https://

bibliomil.wordpress.com/

publicacions/#indiscret 

 
 

 

 

Què en fas, d’una idea? 

Yamada, Kobi  

I* Yam 

Hola, em dic Marta i el meu pare ens ha 

llegit el conte d’un nen que té una idea i 

no sap què fer-ne. La idea es fa cada 

vegada més gran i més gran i un dia es 

posa a volar.  

El pare m’ha explicat que això vol dir que 

una idea pot ser compartida amb altres 

persones i que així es pot canviar el món. 

També m’ha dit que si una cosa em fa 

molta il·lusió, que lluiti sempre per 

aconseguir-la.  

No sé si ho he entès prou bé, tot això, 

però m’han agradat molt els dibuixos i 

també que hagin dibuixat la idea amb la 

forma d’un ou. És simpàtic.  Petons a tots! 

 

Marta, 5 anys 

Si el vostre tarannà és ser previsors i vau venir a la biblioteca per tal de fer un bon 

rebost de pel·lis, de llibres i revistes per allò de el que pugui ser, no us caldrà aquest 

suggeriment. Però si sou lectors voraços i ja us heu cruspit totes les existències que 

teníeu per casa, us proposem que navegueu per la xarxa i localitzeu aquest web. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac/#indice  

Sorpresa! La Biblioteca de Catalunya ha posat a la vostra disposició un munt de pel·lis, 

de còmics i de llibres pensats per a vosaltres i que us ajudaran a passar una mica més bé 

aquest insòlit confinament. 

Sigueu valents i resistiu, és pel nostre bé! Quedeu-vos a casa! 

http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(Qu%C3%A8%20en%20fas%20%20idea)&searchscope=34&SORT=AX
https://catalunya.ebiblio.es/opac/#indice

