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#!"" 55!"56%57"(5"5 ,!"67855 7:L’estudi es basa en349
persones d’una mitjana d’edat de 76 anys6 <=9#756!>576?""!5!
94 @#676>6! @55 #6!:

 5! 349 > !! " $6!"!B 5 F=G !?

autòctones de l’illa, el 89% són jubilats, i el 57% són homes. S’ha recollit
@X 6"( 6@" 6 @76?  > !! !7#! "  5 1F41 6 5 1FY2: 
6 @76? "6#  5! " $6!"!  !"" 56"Z ! 5 >#"  $6!"
botànic i etnogràfic, i s’ha fet servir el gestor de dades del grup EtnobotCat, ideat
en el transcurs d’aquest estudi a partir de versions anteriors d’altres bases de
!""(6#!5!" #6>: 5""5"(%! 7556"5!" $6!"!
+!91=B65!76"76!55![@7!!#B+!6 B76"!> 5@&!#
6 @"\ >   7 7" 6a d’ús són 1900 per a medicinals, 2872 per a
alimentàries i 2235 per a altres usos. S’h 7556" # ""5  k22 !
" (6#!  "!6 7"@"5!$"5!:L’interès principal de portar a
terme un estudi etnobotànic de Mallorca ha estat el de contribuir a conèixer l’ús
tradicional que es fa de les plantes de l’illa i valora  5! 676! # ! >
extraure d’aquests sabers, aplicats al present i futur de la societat estudiada.

7"6#76?!> !"5!775#!6!que s’extreuen d’aquest !"#6w

1:La mitjana de citacions d’ús per informant és de 42,31, però hi ha33> !!
que en citen més de cent. El factor de consens d’informants (F\> ""855 7
+! 2BFYB # $5  @5" > >   1B  !6#6B 5 # ! 6 5 @(%6@ 7!!} 5!
6 @"! 5 " 55 76766%  # FYG  667  #6! "(%! !? 1"65! 
l’illa, la qual cosa confereix als resultats una fiabilitat molt alta. ~!5!!" !
(56!6!B @ 39 6 @"!  !7556"! > ,@ "6  5 2G  5 6 @76?
etnobotànica més bàsica de l’estudi, la que representa el nucli del coneixement i ús
5!>5"!855 7:

3: Les comparacions entre informants donen idea de l’especialització per sexes i
>  @#676>6! [6 >5 !# 7X#"  ( ! 6$ !!\  5 76%@"  5
6$ !6""65/67:5# 5!7@> 76! " 6 @"!B5! $ 65!
> 676>5! # 5! 6 76 !? (!67@" 56@"( 6!}  7$6B  5
7@> 76?5! !#5""!5!" $6!"!5!6 "!7@ #!57" 6
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d’ús més homogènia és la dels altres usos, i les zones amb més dissimilituds ""5!
@5!5" !!?5565  : !"#5!!@57!""!5!(56!6!
5! 7@ #! 5@ 6 5~#B55$"65

@#"B6 5

@#" 6 5

~#B6@+!>  !5 ,!"6#!B!6?"@+> 5!6!"/ 6!> !5!5!
6 @"!B5!7676!$6665" !7 7" ,!"6#!76 !765:
 5! 6 76! " 6" 65!B "" 5 !6#5"" #  # 5 7@ 5 #>"# 
 765> $7>5!7$6!!765! 5!$5#>@""# ,!"67!
5!&!1Fk2B@57!2"55#&@"5$6 # 55!>!!!!6!B
7676 #!" (56!6  5! " $6!"! !  5! 76%@"!  >5"!
útils a Mallorca i s’han de tenir en compte a l’hora de fer una bona
contextualització de l’es"#6:

4:

5! 91= "(%! # 7 @ 5 7"(5 "5 ,!"67B @X 6"( 6@"

 /@! 6 @67 6>"/6"!  "6>#! 65/67B # 93G !? !65$!" ! 6 5 !"
7#5"6$"!  "6#"s al comerç. L’índex d’etnobotanicitat és del 28%, o sigui, els
6 @"s han qualificat prop d’un terç de la flora de Mallorca com a útil. Els
,%!  6"557"-"" 6  6""@676"" !?  =B4 6 4B3F
!>7"6$@" [5! 6 @"!   6" 1= @6!@! 1"65!\B >  "" 6 
#"76 @+!1!5!>5"! #5!@6#!:#!"!
dades s’assemblen molt a les tesis precedents realitzades pel grup EtnobotCat, tot i
que en el present treball, més modern, s’intueix el creixement de l’ús de plantes
55/7"!" 6@"5!@6#!:

Y: 5 ""5  @,56! "(6#! 5! "(%! 7556"! +!  11YB "  5! #5!
!"#5!5@6(76!65!!" (76!""> 57X#"5!!7@> 
cada categoria d’ús. #!"! ,%! 6 !#5""! !? @5" !@5"! 5! " 55!
tnobotànics que han precedit aquest en altres zones de Catalunya i d’Espanya. !
tres plantes més citades, les que presenten un índex d’importància cultural [\
@X B!?  

$ : 

B    

 6:

!@5"!6667"6###5!>5"!amb l’IC més elevat sigui endèmica. La
significança cultural d’un tàxon, i més si és un endemisme, és un concepte que pot
servir per a avaluar l’estat actual de conservació de l’espècie i fer propostes de
!"6?!!"65"6"7@>"5!#"656"Z76!65!76%@"!" 6765!:
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! >5"! @+! 76"!  855 7 !? @+! !@5"!  5! 5! " 55!
""(67!italians que a les dels d’estudis fets en les diferents àrees de llengua
7"5675!!5!!""67:7":

9: S’han recopilat 1Y21 @! >>#5 ! >  5! 91= "(%! 76""!B 5! #5! !
n’6"66# 392  7"5!  7#@""!  5!  ! 675!! 5 > X7"
 

 

  

   B # 7"+42222 @676!B 5 #5 7!

!6667# #$""6@> "". L’índex d’etnofitonímia és del 30%, o sigui,
5!6 @"!"@> %6@@"#" <5!>5"!55 
de Mallorca. L’índex de diversitat lingüística en la fitonímia és del 2,71 (per7
tàxon es donen, en mitjana, uns tres noms populars). S’ha proposat un #,%B
#@@"d’etnofitonímia al·lòctona, que és la proporció de tàxons amb
5#@>>#5 #> $+552!6 "!57"5(–7 ##!"
"(% "@+ "6#6 @! 7"5! – !>7" 5 ""5  "(%! 7556"!:  5
!"  7!B +! 5 3GB @ # 75  > @66B 6! 5! @!  !" !B 5!
7!"55!:

k:El grau de novetat de l’etno@676@55 #6B!> +! ##6"
@+! 320 obres amb informació d’interès etnobotànic d’àmbit majoritàriament
@6" 6B+! <5"> ! #!"#6""(67"7"#5B7 7!6!"6%
en 38 tàxons poc citats i 306 reports d’ús que no apareixen o !? 7556"! 
@&!  " !  !   76: @ @+! "   5 "@>! 7556@ #!"!
6 @76!B@&!"(%!6 > "!#!" @:~’han recopilat 255 tàxons útils
en medicina humana (137 de silvestres), amb un total de 1811 citacions d’ús amb
# 7!!  " ! 6 @"!:   "5 d’avaluar quina és la subcategoria més
destacada (en aquest estudi, l’antihelmíntica, seguida de la tranquil·litzant i
l’antiinflamatòria gàstrica), s’ha proposat un # ,%B # @ @"
d’importància medicinal[8\, que és la proporció d’importànc6 5"6$"6#
de dividir el total de citacions per una categoria d’ús específica amb el nombre de
"(%!#"#!"1!:L’IM és un bon indicador del consens entre els tàxons i
5!7"6$6""! @75/6#!B67656"5" @676?5!#> 6! #!
@67@"!" 6765!@>5"![8 \#!7@>5@"!56@" 6!:
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=:~’han recopilat 159 mescles de plantes (110 tàxons i 662 citacions d’ús), també
@ 7"6$6"" @6765B @X 6"( 6@" "67" 5: !  @!  @7#"6#!
més usades són les d’aplicació interna, destacant tant per a les preparacions
!6@>5! 7@ >  5!  !B 5! "6!! [> %6@@" # Y2G  ""! 5!
> > 76!  @?! 7!!\: ! > "!  >5" @+! #!! "" >   5!
 !7@>  5!> > 76!!6@>5!!?5> " 6B5!#55!6 5 #6":
Aquestes dades s’inclouen en el model d’estudi etnobotànic fet en territoris
# >#!B5!#5!5!76"76!"67" 5!B5!"6!!65!> "! 6!!?
"@+5!@+!!"7!:

:    5! !  6!  5 @676 6@5B 5! 6 @"! 76" F3 @6!
veterinaris referits a 53 tàxons. D’aquests remeis, 52 són exclusius per a animals i
Y2 !? 7@> "6"! @ 5 @676 #@: ! >5"! @ 1! $" 6 6 @+!
76"!>5s mallorquins són l’olivera (  

$ : 

\65 #[ 

   ), amb les indicacions repel·lent d’insectes i antiestàtic ruminal,
respectivament. L’índex d’etnoveterinaricitat [> >!"  #  "675 @ !
d’aquesta tesi)+!50,03 i el factor de consens d’informants per aquest tipus d’ús
5 Y4G: L’aportació

d’aquest

estudi

en

el

coneixement

general

de

l’etnoveterinària catalana no és tan significatiu com en altres treballs fets en
7@ #!#5 @ 6+!7 #5s motors de l’economia.

F:Els informants han citat 72 tàxons per als quals s’ha de tenir alguna precaució a
l’hora de fer1!B""@67657@56@" 6B@#""5434 > "!:
@X 65!6 @76!!  6%5> !5>5"> $66" 6
un grau baix de toxicitat. Havent fet la revisió bibliogràfica d’obres etnobotàniques
" 6 !B!775##576%@">>#5 5!>5"!76$!"/%6#!
+!!""@66$ 66  !>7"576%@"656 (677"#5:

12: 5 ""5  "(%! 76""! 7@  56@" 6!  #@! [1FF\B 5 k=G !?
cultivats o comprats, i la resta, silvestres. S’han recollit 714 reports d’ús únics, i
l’espècie amb més citacions és el fonoll (     \B >  5! !$!
> >6""! 76@"( 6!B !#6  5!  7! [   \B 7!#@6!
 5@"  !#! !! > > 76?B 5 >  $ @55 [   \ 6 5
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55  [  ) com a condiments, i les móres d’abatzer ( \6
5 7@ X [   \B @X!  !#!   >!"6!!!6  @6:
""51Yk"(%!!?5 56@" 6!6@6765!B6#1FG5!>5"!
@6765!!?5 "@+76@"( 6!:767676@5!!! 
>5"! 56@"( 6! 5! " 55! > 7"! +! 6 + ""5B " @ @5" >7
novetat a Mallorca, amb excepció de les espècies que són endèmiques de l’illa o les
#67 6%@@+!#(76#5" !Z!!"#6!}!"#5
7( 6"%[     \B5#!$#@![       6    
  \B5!$6" 7![ \i l’ormí (    \: "6$ 
se considerat un dels temes principals d’estudi, s’han recollit 103 citacions d’ús de
$"5!  56@"76? 6@5 >   k3 "(%!: ! >5"! @+! 76"! !
refereixen sobretot a l’engreixament dels porcs – #  5 $ !? # 5!
productes principals de l’alimentació a Mallorca – 6 !? 5!  $! [   
 \B5!6#![   \65!6#!@ [   \: 7556
d’informació sobre plantes silvestres comestibles ha servit de punt de partida per a
# !"#6  6$55 !""5 [>,!#5  67 6 5 !\B 5 6>/"!6  > "6 5
#5+!#5!7" !!767#5"# 5![6""5!75/67!\!?5! !>!5!
5!7$6!5!>" !7!#@B 755776?67@ 7656"Z76?5!!>76!
!65$!" !:

11:   5! #!! #  !? 6 56@" 6! 6 @6765! 5! 6 @"!  76""
351 tàxons i 1142 reports d’ús únics. La subcategoria d’ús més repetida és la de
maneig agrosilvopastoral (ús hortícola/agrícola), i l’espècie més destacada és
l’albó ( 

), especialment lligada a l’elaboració de canyissos per a

!!7  6#! [ 

 \:  ""5  3= "(%! !? 7@> "6"! # !  5

comparació dels resultats d’altres usos a Mallorca amb els d’alguns estudis fets a
"5#&B 6 > !" 5 >#"  > "6 >   # (56!6 @+! > #
d’aquesta subcategoria. La inclusió d’aquest tipus d’usos diferents al!56@" 6!6
medicinals en els estudis d’etnobotànica ?656@> "(76!7655!
>5"!"@>!>!!"!:

13:Les persones informants d’aquest estudi segueixen fent ús de teràpies naturals
apreses d’antic, sobretot per a les dolences mé! 55#! [6!"6$!B !>6 "/ 6!B

123=

etc.), i també estan obertes a aprendre’n de noves. Es tracten, en la majoria de
7!!B@ 7@>5@"( 65!@67@"!6#!" 65!7$765!: 5!
!"#6! ""(67! 7@ #!" [# 675# # 7"(5 @5" 7@>5" 
l’etnomedicina mallorquina) poden ser una eina molt útil per a les administracions
en salut pública per tal de facilitar i millorar la detecció i prevenció d’interaccions i
5" ! > 5@! !#5""!  7@6  >5"! @6765! 6 @67@"! 
!,"!6B 6 "@+ >   7 "X  5 !# ""  5 > !7 6>76? 6 5 7!55
 @7#"67> > "5!> !!65!5!5#":

14: 85"!  5! 76"76! "" "$" 6( 6! 7@ "@6#!   5
!7 6"!>5!6 @"!855 7s’han deixat d’usar actualment en els entorns
habituals d’ús citats a causa dels canvis socioculturals produïts a l’illa i és molt
important que s’hagin pogut col·lectar abans de perdre’s, i no només com a
 767#5"# 5#!?B!6?"@+7@>!!65!"!#!@67@"!
""> 5!6@5!7@> 5!> !!:

1Y: #!" " 55 +! 5 > 6@  !"#6 ""(67 7@>5" !  855 7 6
7" 6#6% 6@> ""@"  67 @"  5! ! ""(6#! 6!>65!
5! " 6" 6! 5 @66 562,!"67 7"5( (i en general a l’Europa meridional)B 6
 @ ( > "  5 #"#  @"(56!6 # ! > >  !"" "" 5 6 @76?
5 7X#"  " 55! 5  #> """: #!" @"(56!6 ! ( >!!65
 (76!5’> "76?@"5ògica realitzada en el transcurs d’aquesta tesi basada
 5 !6!"@"6"Z76? 6# !  5! ! 6  5 7@676?  @"!
multidisciplinars, lligats sobretot a l’antropologia social.

19:  6 @76? 7556  #!" " 55 +! #  >#"  > "6 >  
estudis futurs, tant en l’àmbit acadèmic com en la recerca científica aplicada (i molt
!>765@" 556  5! 7"6$6""! " @75/6#!  5! >5"!\ 6  5
recerca social. Havent fet la catalogació d’aquests sabers, s’obren noves
perspectives d’ús i de coneixement de les plantes de l’illa. La tasca dels futurs
!"#6! ""(67!  855 7 +!B 7!B   1!  5 6 @76? 7556 
#!"" 55B7@>  56 "6 5B@"6"56$ !6""5!76%@"!
65! !>!"!:855 7B56(5""(67" > !!66!"6"#76![6
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també entre generacions) és molt necessari perquè la pressió de l’aculturació en el
"@5!>5"!B5!!#!@!65!!#!#!!" 6765!+!@5" @ 75:
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