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Enguany vull agrair especialment la col·laboració
del conjunt de veïns, comerciants, anunciants
i càrrecs d´honor. La seua aportació, malgrat
la crisi econòmica, fa possible que una vegada
mes puguem realitzar el nostre exercici fogueril,
i plantar dos monuments preciosos realitzats
pels nostres artistes Carlos Carsí García i Raúl
Garcia Pertusa, que espere que siguen del
vostre gust.

Com sempre, aprofite aquestes línies per felicitar
a les nostres Belleses i Dames d'Honor, amb
les que compartirem aquests dies de festa i
que segur seran inoblidables per a totes elles.

Hem tingut l'oportunitat de compartir fantàstics
moments amb les Falles Fraternitat i Trinquete
d'Elda, la Foguera les Acàcies de Sant Vicent
del Raspeig i la Falla Doctor Sanchis Bergón-
Turia de València. Espere que gaudeixen de
les nostres festes i intentarem que es troben a
gust amb nosaltres.

Any rere any, amb aquesta publicació, volem
promoure la difusió de la nostra cultura,
tradicions i la llengua valenciana. Daniel Climent
Giner, col·laborador de la nostra foguera i veí
de Benalúa, ha sigut l'encarregat de fer un
fantàstic treball parlant en aquest llibret de les
plantes màgiques, sanadores, amatòries, que
s'han de collir o fer servir en la nit de Sant Joan,
o d'aquelles que al·ludeixen al sant incorporant-
ne el nom, o que es mengen preferentment per
eixes dates.

Un any més contem amb la col·laboració de
Ernesto Martín Martínez integrant del col·lectiu
“Alicante Vivo” i veí de Benalúa. Amb el seu
article podem conèixer un poc més de la història
del nostre barri.

Junt a tots els membres de la comissió, us
desitje unes bones Fogueres de Sant Joan
2017.
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ANAR A “PRENDRE EL ROS” I A COLLIR
PLANTES MÀGIQUES

Si hi ha una nit màgica a l'any eixa és la de
sant Joan, la nit del 23 al 24 de juny1.

Una nit de foc, d'aigua, d'amor... i de plantes.
Una nit que es considera especialment
saludable per a les xiques si van “a prendre el
ros”, és a dir a deixar que el cutis i el cabell
s'ameren del les propietats del cel ras, de la
rosada, de la humitat nocturna.

Una humitat que es diposita sobre les
superfícies que dormen sota la nit estrellada,
sense núvols, tan típica de la clara foscor
santjoanera.

Una humitat que amera les plantes, algunes
de les quals es feien servir per fregar la pell i
els cabells que així es mantindrien sans tot
l'any.

O almenys eixa era la creença.
Un ritual que fa anys comentaven amb nostàlgia
els notables festers José Ángel Guirao i Arturo
Tresáncoras en el seu evocador llibre
Entrañable Alicante. Curiosidades y anécdotas
de la Terreta (1997), quan ja en el primer capítol
dien:

“Hoy queremos dedicar una página a
uno de los ritos, entre tantos de los
nacidos al calor de la Festividad de
San Juan Bautista, formando parte de
los componentes de esa savia de la
cual se alimentan nuestras raíces.

Una de estas tradiciones perdidas era
la de “anar a prendre el ros” (tomar el
fresco o el rocío, como se quiera
interpretar), costumbre que si bien
tenía vigencia durante todo el período
estival, era en la noche del 23 al 24
de Junio cuando tenía mayor poder
de convocatoria.”

Però no tan sols d'humitat viu la màgia
santjoanera, sinó que moltes plantes tenen
fama de ser més sanadores i màgiques si
s'arrepleguen eixa nit, a mitjanit o abans de
l'alba.

Dit això, ¿quines són les més reputades com
a màgiques? ¿o com a sanadores?; ¿o
simplement les que són adjectivades com “de
sant Joan” perquè és aleshores quan es cullen,

quan es mengen, quan apareixen al mercat?
I no tan sols quines són eixes plantes, sinó
¿quins els seus efectes?, ¿com s'han de collir,
guardar i fer servir perquè es complisca allò
que desitgem al seu través?

De tot això en parlarem en aquest llibret: de
les plantes màgiques, sanadores o amatòries
que s'han de collir o fer servir en la nit de sant
Joan; o d'aquelles que al·ludeixen al sant
incorporant-ne el nom, o que es mengen
preferentment per eixes dates, etc. etc. etc.

D'altra banda, els rituals que es fan amb les
herbes aquesta nit són diversos, i també en
parlarem.

Alguns ens resultaran simpàtics, uns altres ens
sorprendran pel seu barroquisme i també en
veurem que semblaran bojament arbitraris i
sense cap possibilitat de generar la més mínima
confiança en les persones de trellat.

UN LLISTAT INACABABLE DE PLANTES
MÀGIQUES, CURATIVES I AMATÒRIES

Moltes són les plantes contribueixen a la festa
d'eixa nit.

Són les plantes que gràcies a què han disposat
del màxim temps de llum solar han pogut
treballar al màxim en el seu laboratori vital i
han aconseguit les millors combinacions
químiques, han vestit les millors gales i s'han
perfumat de manera més seductora. En altres
paraules, quan es poden oferir lo millor d'elles...
però només als entesos, als qui les saben llegir
i entendre, als que aneu a llegir aquest llibret.
De fet, algunes de les plantes més reputades
com a curatives tenen fama de ser molt més
sanadores i màgiques si s'arrepleguen eixa nit;
o bé en tocar les dotze campanades o quan
els rosats dits de l'alba anuncien la imminent
eixida del Sol.

És per això que les bruixes, els curanderos,
els herbolaris i tots aquells que creuen en les
virtuts de les plantes de Sant Joan eixiran
aquesta nit a fer-ne recull.

Ja veureu el perquè.
Passeu, passeu...

1Sí, ja sabem que a Alacant cremem les fogueres la nit
següent, la del 24 al 25 i que més pròpiament hauríem
de dir nit de Sant Guillem, però això és una altra història.
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LA NIT AMATÒRIA, LA NIT DE LA VERBENA

La verbena verde
Que viste las selvas,
Albas de San Juan
Las zagalas bellas
De toda esta villa
Salen a cogella.

Lope de Vega, en Las mocedades de Bernardo
del Carpio.

La nit del solstici d'estiu, la nit de Sant Joan,
conserva aquella màgia de “la Gran Naturalesa”,
com diria l'escriptor Josep Pla.

La verbena recollida eixa nit ha estat usada
com a afrodisíaca, per estimular la passió
amorosa i per als encantaments.

El que ve a continuació és un secret.

I no podreu revel·lar que vos l'he dit jo, que ho
negaré a qui m'ho pregunte. Perquè no sempre
s'obtenen els efectes desitjats i en eixe cas
potser no s'han dit bé les paraules apropiades,
i ¡ai! això no és culpa meua.

Perquè la planta tinga poders amatoris cal que
durant els tres divendres anteriors a la nit de
Sant Joan es visite una d'aquestes plantes a
les vuit del matí, i es facen al seu entorn tres
voltes a reculons.

En arribar la nit màgica cal anar-hi, tallar-la i
reduir-la a pols mentre es recita: “Jo et conjure
en nom de Venus i de Cupido, i del Sol i de la
Lluna, que aquella que jo tocaré no podrà amar
a ningú més i que m'amarà més que a si mateix”.

Després, es va a buscar la jove a qui es pretén,
se li posa per damunt la pols de la verbena i
s'han de pronunciar les següents paraules, en
llatí:

(Permeteu-me, ara un parèntesi: paradoxes de
la vida, les darreres generacions que encara
vam estudiar llatí difícilment podríem aplicar el
conjur, i les noves ja no n'en saben, de llatí, i
potser per això tampoc podran aplicar-lo. Però,
continuem)

Audi, filia... (i el nom de la jove), et inclina aurem
tuam et obliviscere populum tuam et domun
patris et sequere me (que si fa no fa ve a dir:
“escolta xica... acosta'm la teua orella i oblida

el teu poble, la teua casa paterna, i segueix-
me).

Bo, si algun jove ho ha llegit, ja sap què ha de
fer:... aprendre llatí, clar.

Ignore si el conjur també funciona en el sentit
xica-xic, però mai és tard per provar-ho.

En qualsevol cas, i com en el cas d'Alacant no
és fàcil de trobar, adjunte un mapa de les
quadrícules on els més reputats botànics l'han
trobada.

Un mapa secret, no cal insistir-hi, clar.

ENTRE LA MÀGIA I LA CURACIÓ

Més enllà de la màgia, si hi ha alguna herba
remeiera per antonomàsia, una herba amb
fama de sanadora de múltiples malalties, com
a protectora front als mals i encanteris
perniciosos i com aconseguidora d'esperances
i de pretesos amors, eixa és la verbena o
berbena (Verbena officinalis).

N'hem parlat molt de la planta.

Però, ¿com és i com podem trobar-la?

Vos en donaré algunes pistes.

Mapa de la distribució de la verbena (Verbena officinalis).
Font: ORCA (Organització per a la cartografia de les plantes als
Països Catalans.

La Verbena
La planta que va donar nom a la festa

Daniel Climent Giner
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f. Antitusígena: exerceix un efecte calmant
sobre la mucosa respiratòria, inhibint el reflex
de la tos.
g. Afavoreix la digestió, ja que evita la dispèpsia
o indigestió; de fet, en animals de laboratori
s'ha comprovat que augmenta la producció de
sucs gàstrics.
h. Constitueix un tònic ideal per als qui es
recuperen de malalties cròniques.
i. De caràcter ginecològic: evita les
menstruacions doloroses i estimula les
contracccions del part. També estimula la
producció de llet materna.
j. Minva els efectes del reumatisme.
k. Estimula la producció d'orina.
l. Combat l'artritis i la gota.

NI SÍ NI NO...

Ara, un got d'aigua freda sobre tot l'anterior.
Perquè, ¿què n'hi ha de cert?

Convindrem que és ben fàcil afegir-ne o llevar-
ne algun dels components d'eixa llista; fins i tot
amb la millor voluntat o per simple equivocació;
en altres paraules, que sense un control científic
les llistes de transmissió oral i memorística
estan subjectes a múltiples errors o
interpretacions.

No dic que no siguen certes les anteriors
propietats, sinó que cal adoptar una posició de
distància crítica respecte de tot el que se'ns
diu sobre les virtuts sanadores ja que pot afectar
a la nostra salut per a bé o per a mal; i més
encara quan alguns, ingènuament, les usen
per substituir tractaments mèdicament solvents.
I això no estaria bé.

Posem-ne un exemple. En el segle I dC el
metge grecoromà Dioscòrides va posar per
escrit la millor recopilació  dels coneixements
sobre plantes medicinals. El llibre va rebre el
nom llatí de De materia medica (“Els materials
de la medicina”). Va ser traduït a nombroses
llengües i era el manual de referència per a
metges des de Pèrsia fins Europa i el nord
d'Àfrica. Mil cinc-cents anys després, en el
segle XVI, va ser traduït al castellà i comentat,
per l'eminent metge i humanista Andrés Laguna.
En arribar al capítol dedicat a la verbena, Laguna
recomanava el següent: “Dase a beber en
ayunas, contra la ictericia, una dracma de las

hojas, con tres óbolos de encienso y con una
hemina de vino añejo y caliente por el término
de cuarenta días”. Però, ara i en confiança,
¿ens atreviríem a seguir al peu de la lletra eixa
recepta, ni que fora suposant què volia dir?

Doncs bé, en ocasions algunes de les
recomanacions emparades sota els noms
d'herboristeria “popular” es basen en
intepretacions no sempre acreditades de
receptes com l'anterior. Així que, ¡tinguem
precaució!

Però si s'han pogut demostrar les propietats,
les dosis, les formes d'administració, etc, amb
tots els resultats s'han elaborat llistats
contrastats de plantes i propietats comprovades.
I, per a la nostra tranquilitat, la Farmacopea
Europea és una excel·lent farmacopea. I diu
coses sobre la verbena.

ALESHORES, ¿QUÈ N'HI HA DE CERT? LA
VERITAT ÉS QUE MOLT.

La veritat és que quan s'ha analitzat
químicament les diferents parts de la verbena
sí que  s'hi han trobat substàncies responsables
de molts dels efectes atribuïts tradicionalment
a la planta.
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Es tracta d'una herba que podem localitzar a
la vora dels camins i dels boscos, d'entre mig
i un metre d'alçada, de tija angulosa, aspra i
peluda, ramificada en la part superior.

Les fulles inferiors són peciolades (amb rabet)
i dentades; les superiors són més menudes
que les de la base i de vora més llisa, i
enfrontades per parelles. Les flors són
diminutes, de color entre rosa pàl·lid i violaci i
disposades en espigues al capdamunt de les
tiges i rames.

Des de ben antic s'ha usat la verbena per criar
animals; així, al Llibre dels secrets de Agricultura
casa rustica y pastoril, de Fra Miquel Agustí1

(1617) podem llegir: La verbena y los carts
morts que no piquen són ... bon nodriment per
los conills.

Però, sobretot, la verbena ha sigut reputada
com a medicinal; i semblen tantes les propietats
sanadores que alguns autors l'han considerada
l'autèntica panacea -el remei universal; del grec
pan akós, “tot ho cura”- fins el punt que entre
els noms populars en castellà figuren els de
curasana i curalotodo.

Com en tots els casos d'atribucions curatives
a les plantes hi ha usos que es poden considerar
realment vertaders i uns altres que semblen
més aïna màgics; i en general amb fronteres
no sempre ben definides.

Per exemple, s'assegura que penjada una
rameta al coll s'alleuja el dolor i que un grapat
de fulles posades al cap fa desaparèixer la
migranya i el mal de cap; o que portada al coll
dels xiquets els fa més llestos, més atents i
agradívols.

Però, ¿és veritat tot això?

¡Ai si ho fóra només la mitat de tot el que se'ns
diu!

Però, ¿i què és allò que sí que ens podem
creure?

LES VIRTUTS MEDICINALS DE LA
VERBENA

Les propietats medicinals que se li atribueixen
a les flors i fulles de la Verbena officinalis han
sigut múltiples:

a. Neuroprotectora i sedant, calma la tensió
nerviosa i combat l'insomni i les migranyes.
b. Astringent: gràcies als tanins que posseeixen
frenen les diarrees i són hemostàtics locals ja
que afavoreixen la coagulació de les ferides.
c. Antiinflamatòria, gràcies als mucílags que
conté, que disminueixen les inflamacions
d. Antisèptica
e. Antiespasmòdica, potser per efecte -encara
no  confirmat- del verbenalol, glucòsid amb
efectes antitèrmic, uterotònic i vasodilatador
renal.
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Això no vol dir que la resta de propietats siguen
falses, sinó que s'està a l'espera dels resultat
d'estudis fiables.

Entre altres components, la verbena conté olis
essencials com el limoné, el citral o el geraniol,
responsables en conjunt de l'aroma de la planta.
I flavonoides com la luteolina, que se suposa
antioxidant i restaurador del sistema immune.
També se li han trobat components químics
del grup dels monoterpens, com el verbenalòsid,
que en determinades condicions es transforma
en verbenalol, verbenina i verbenalina.

La verbenalina, per exemple, és una molècula
orgànica que actua com a promotora de la son,
la qual cosa serviria per explicar el perquè la
verbena ajuda a combatre l'insomni. I com en
al t res molècules semblants,  pet i tes
transformacions bioquímiques de la verbenalina

ofereixen propietats farmacològiques ben
interessants: antiinflamatòries, antimicrobianes,
amebicides, antitusives, etc.

El problema ¡ai! és que la verbenalina es
degrada paulatinament durant la dessecació;
així que per combatre l'insomni caldria usar la
planta en fresc, perquè guardada a l'aire i
dessecada ja no serviria.

Així que com la verbena se sol utilitzar en
infusió, recollir-la, fragmentar-la i dessecar-la
en condicions és tot un art, que assegura o no
la validesa i perdurabilitat dels principis actius
que conté.

I això passa sovint: segons quina part de la
planta s'agafe, si es pren d'immediat o després
d'assecar-la, etc., poden variar les propietats,
per a bé o per a mal.

Altrament, tot i que les parts més útils són les
flors i les fulles, les tiges també s'han fet servir
com a hemostàtics (per aturar les hemorràgies)
fins punt que s'afirmava legendàriament que
va ser aquesta herba la que va tancar les ferides
de Jesús després de baixar-lo de la creu, i que
per això rep en anglés el nom de holy herb
(“herba santa”).

En fi, que en estudiar les tradicions, els escrits
antics i fins i tot les llegendes se'ns poden obrir
tot un ventall de reptes per a la investigació.
Investigacions imprescindibles per saber-ne
més, per veure també si alguns dels
components poden servir, amb petites
modificacions químiques, com a medicaments
nous per a combatre tumors, per frenar el
deteriorament neuronal, etc.

Així que junt a la cautela podem albergar molta
esperança de què la investigació bioquímica i
farmacològica, i també etnobotànica, ens
puguen ajudar a millorar la vida de quantitats
cada vegada més grans de persones.

LA GRAN FESTA DE LA RECOLLIDA DE LA
VERBENA.

Tornem a la verbena i a la festa de Sant Joan.
Des de ben antic, en apropar-se la nit del solstici
estival els preparatius per recollir la verbena
eren tan agradables i esperançadors que la
festa que se li associava va acabar per rebre
el nom de la planta, verbena.
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I com diu l'eminent fermacèutic i etnobotànic
català Pius Font Quer en el seu  magnífic llibre
Plantas medicinales. El Dioscórides renovado
(1961): “Ir de verbena pudo significar prepararse
con gran regocijo para esta ceremonia, pero
aunque hoy subsiten las verbenas, casi nadie
se acuerda de la humilde planta que trae la
felicidad y el amor al que se hace con ella la
víspera del indicado día”.

I així és: amb el pas del temps es va perdre el
sentit original, el d'anar al camp a recollir
Verbena officinalis, i van predominar, van
prevaldre els aspectes lúdics, fins el punt que
avui dia anomenem verbena qualsevol nit de
ball i altres diversions a l'aire lliure durant les
nits d'estiu.

Com les que gaudirem durant les nits que
envolten la nostra festa major, les Fogueres de
Sant Joan.

1Prior del Temple de la fidelíssima Vila de Perpinà, de la
Religió del Hospital de Sant Ioan de Hierusalem: natural
de la Vila de Banyoles Bisbat de Girona (MDCXVII)
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UNA PLANTA DE SINGULAR BELLESA

Fidel a la cita primaveral, per maig rebrota una
herba que per Sant Joan ens ofrerirà
generosament estrelles daurades sobre fulles
verdes.

Es tracta de l'hipèric, perico o herba de Sant
Joan per antonomàsia: en castellà hierba de
San Juan, en italià erba di San Giovanni, en
anglés St. John's wort ,  en alemany
Johanniskraut...; però en terminologia botànica
Hypericum perforatum.

L'herba es manté enterrada durant l'hivern en
forma de rizoma, de tija horitzontal, i només es
desperta a la vora dels camins relativament
humits quan sent cantar a Maia, a l'antiga
deessa romana epònima del mes de maig i que
els cristians van convertir en el mes de Maria.

En notar la melodia de mitjan primavera l'herba
de Sant Joan emet tiges de fins mig metre
d'alçària que paulatinament cobreix de fulles
emparellades; fulles que mirades a contrallum
semblen puntejades, foradades per vesícules
translúcides a les quals al·ludeix tant l'epítet
científic de perforatum com diversos noms
populars, com el nostre de “foradada”, el gallec
milfurada o el francés millepertuis.

Unes vesícules que esclaten i taquen amb un
suc de color vermellenc els dits que pressionen
les fulles.

Les flors tenen tenen cinc pètals d'un color groc
molt viu, com estrelles àuries, i les vores
marcades per punts negres, vermellencs o
ambarins. Són estrelles ornades d'abundants
estams també grocs i puntejats al capdamunt
de negre o de porpra, de tal manera que el
conjunt ofereix una visió de singular bellesa.

Això sí: fulles i flors guarden un secret que
només podran gaudir els qui han aprés a mirar
la natura amb ganes de veure i de viure, ja que
a la bellesa del seu contrast uneixen algun dels
remeis més reputats per curar determinades
parts del cos... i de l'ànima.

Però, clar, això tan sols passa si es recullen -
¿és que ho dubtàvem?- la nit de Sant Joan.

Uns remeis i propietats que si bé han començat
a elaborar-se en l'interior de la planta per maig
aniran consolidant-se i s'exacerbaran durant
l'apogeu floral i curatiu de la nit de Sant Joan.

L'Hipèric
o herba de Sant Joan

Estrelles daurades
per fomentar l'autoestima

Daniel Climent Giner
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afectada i tractada no reba el Sol durant unes
hores posteriors a l'aplicació.

LA PLANTA QUE FOMENTA L'AUTOESTIMA

En ocasions els noms de les plantes són
descriptius ja que la forma, el color, l'ambient,
les propietats o la procedència han quedat
recollits en el fitònim, el nom popular, o en el
nom científic.

En el cas que ens ocupa, el gran savi Linné,
promotor de la terminologia científica de les
plantes, va batejar aquesta amb el nom específic
de perforatum a causa dels puntejats translúcids
de les fulles. Però també el genèric Hypericum
conté informació, ja que és una referència a la
capacitat d'aquesta planta de “pujar” (hyper) la
imatge (eikon), la pròpia imatge, és a dir, per
incrementar l'autoestima o imatge que té una
persona de si mateixa.

El fet és que des de ben antic aquesta herba
s'ha usat per tractar les depressions lleus, per
curar la melancolia i, ja posats, per tractar
l'ansietat, els terrors nocturns, els trastorns

neurovegetatius associats al climateri, i fins i i
tot... ¡quina il·lusió! per atraure l'amor.

¿Què de cert hi ha en tot això?

De tot un poc.

Però de moment, i mentre la ciència resol els
enigmes podem tastar en la nit màgica el licor
d'herbeta de Sant Joan preparat segons la
fòrmula recollida per eixe gallegoalacantí tan
admirable com encara poc ponderat Francisco
G. Seijo Alonso en el seu llibre Las bebidas
valencianas (1980): en un litre d'aiguardent es
maceren un grapat de rametes d'hipèric junt a
125 grams de sucre. Tan senzill com
recomanable.

I encara que conté la fotosensibilitzant hipericina,
com que te'l prendràs de nit podràs comprovar
si el licor de Sant Joan funciona per elevar
l'autoestima i atraure l'amor.

I si és així, per favor, no dubtes a compartir-
ho.

Oli de perico posat a la venda en el mercat setmanal del poble
d'Otos, a la Vall d'Albaida.
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CONTRA ELS CREMATS I LES FERIDES
SUPERFICIALS

L'hipèric conté moltes substàncies medicinals:
aromàtiques essències i astringents tanins;
versàtils glucòsids com la rutina, enfortidora
dels capilars sanguinis; un pigment antibiòtic
anomenat hipericina abundant en els estams,
etc.; algunes d'eixes substàncies són les
responsables de les propietats antisèptiques,
cicatritzants i antiinflamatòries atribuïdes a la
planta sobretot quan es fa servir en forma
d'ungüent, en aplicación externa.

Eixa preparació, l'oli d'hipèric, ha tingut fama
de vulnerària (del llatí vulnus-eris, “ferida”,
“colp”) en el sentit que s'ha usat per curar la
pell afectada per úlceres, ferides, cremades,
colps, llagues, eczemes o inflamacions. I per
això en el passat es va anomenar herba militar.

La fòrmula habitual per fer l'“oli d'hipèric” (o “de
perico”) ha consistit en macerar 100 grams de
sumitats florides fresques en un litre d'oli d'oliva
durant 40 dies “a sol i serena” (és a dir, que li
done la llum de dia i la foscor de nit). Passat
eixe temps el conjunt ha adquirit un color vermell
fosc, quasi negre; es filtra el preparat i es guarda
a l'espera de ser usat per desinfectar, curar,
cicatritzar una nafra o llaga, un cremat o una
ferida no massa profunda.

Una variant d'aquest preparat consisteix a
macerar les flors en alcohol, mesclades o no
amb unes altres de romer. La loció resultant
és igualment antiinflamatòria i es pot aplicar en
forma de massatge per al tractament de dolors
musculars i d'articulacions.

Això sí, com que el preparat conté hipericina,
que és fotosensibilitzant, convé que la zona
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EL CROMATISME MÉS ESTIUENC

En arribar l'estiu les rambles del País Valencià
es visten de gala.

Eixos barrancs de roques calcàries o margoses,
eixos llits d'algeps o d'argiles, eixes vores
castigades per la periòdica bravura de les
aigües torrencials, es veuen ornats de repent
per una floració de cridanera bellesa.

És com si el substrat de còdols volguera retre
un homenatge a la plenitud solar cobrint el
sinuós camí de l'aigua amb un doser de flors
intensament cromàtiques, el baladrar.

Perquè curiosament el baladre (Nerium
oleander) inicia la seua espectacular eclosió
floral en anunciar-se l'arribada de l'inclement
estiu mediterrani.

I les flors, en ramells generosos al final de les
rames, esclaten en una apoteosi cromàtica molt
diferent de la discreta i nua floració dels altres
arbres de ribera.

LA MANIFESTACIÓ DEL PODER DE NEREU

El baladre ha triomfat en els barrancs gràcies
a què el brancatge lax i flexible permet
sobreviure a les violentes avingudes que

esporàdicament s'abaten amb fúria irrefrenable
sobre la conca mediterrània.

Ara bé, una volta vençuda l'esquerpa ferocitat
de les indòmites i furibundes aigües, el baladre
prospera amb tal afany que, en arribar
l'implacable estiu mediterrani, tan curt de pluja
com llarg de Sol, orna les pedregoses vores
de les rambles amb vistent exuberància.

Segons els antics grecs, al front de les aigües
embravides estava el déu Nereu, tan impredible
i violent com aquelles. Nereu era el pare de les
gràcils nereides, una de les quals, Tetis va
engendrar l'irascible heroi amb què s'inicia el
cant I de la Ilíada: “Canta, deessa, la ira funesta
d'Aquil·les...”.

Doncs bé, en certa mesura el baladre era també
manifestació del poder de l'antic déu-riu Nereu
que així mostrava que ni tan sols el més sec
dels estius podia vèncer-lo; i que ho proclamava
amb l'eclosió floral que tant destaca enmig dels
voltants estiuencs de terra calcinada o de
vegetació agostada.

I va ser a eixe déu grec a qui els hel·lens van
dedicar amb el nom de nerion l'arbust més
representatiu i bell de les seues rambles.

Un homenatge al qual es va sumar, a mitjans
el segle XVIII, el pare de la terminologia
botànica, el suec Karl von Linné, que va batejar
el baladre amb el nom científic de Nerium
oleander, que ve a significar l' “arbust de Nereu
que té les fulles com les de l'olivera”.

Baladrar en un barranc.

El Baladre
Tan bell com tòxic

Daniel Climent Giner
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DELS NOMS DEL BALADRE

Els antics romans anomenaven veratrum a una
planta dels barrancs pirinencs, tòxica i de flors
cridaneres (el Veratrum album). Com que més
al sud creixia una altra de similar a la vora de
les rambles se li va aplicar un nom semblant,
baladre (veladre < veratre < veratrum), sobretot
en el País Valencià. El nom “baladre” es va
estendre per Múrcia, la zona castellano-parlant
valenciana, Andalusia oriental, Aragó i Navarra,
la qual cosa indueix a pensar que, per raons
farmacològiques, veterinàries, ornamentals o
d'altres, el nostre País deguè constituir un focus
de propagació dels usos d'eixa planta.

Ja hem comentat que les fulles del baladre
tenen una forma que recorda, tot i que molt
més grans, les de l'olivera (Olea europaea);
per això alguns dels noms populars se'n fan
ressó, com és el cas de l'italià oleandro, l'anglés
oleander i fins i tot alemany wohlriechender
Oleander, “fragant oleandre”, en atenció a què
les flors rosades del baladre desprenen un
aroma suau i melós.

Per a uns altres, però, les fulles del baladre
s'asemblen no tant a l'olivera com al llorer
(Laurus nobilis; en castellà laurel); el nom grec
del llorer, daphne va passar a l'àrab dafle,
transformat prosteriorment en ad defla, origen
del mot castellà adelfa.

L'ORNAMENTAL BALADRE

Podat fins donar-li aparença d'arbre, o sense
podar, és una de les plantes més usades en
les mitjaneres d'autopistes, en parcs i en jardins,
amb varietats florals de diversos colors (rosa,
blanc, vermell...), gammes i tonalitats, com
arreplega la preciosa cançó Flors de baladre
de l'eivissenc Isidor Marí1:

Flors de baladre en un torrent
per on no passa mai sa gent,
amb poca cosa en tenen prou
per treure un altre color nou.

Les flors del baladre són sempre grans i
lluminoses, amb cinc pètals de simetria girada
i soldats per la base; allí on comencen a separar-
se els pètals hi ha uns apèndixs laminars
disposats de tal manera que, vistos des de dalt,
fan l'efecte de ser l'”ull“ o la “corona” de la flor
sobre el que s'adhereixen els masculins estams
mentre que el centre queda ocupat pels
femenins pistils units en forma de punta de
fletxa.

EL BALADRE TÒXIC

No tan sols ha sigut la bellesa del baladre la
responsable de la seua fama, sinó també la
seua toxicitat: “más malo que el baladre”, diuen
a Múrcia; o “baladre, val per matar-te”, a la
Plana de Castelló.

Una toxicitat que afortunadament es detecta
amb facilitat gràcies a l'amargor de la planta,
que fa escopir-la si per error es tasta alguna
fulla.

Malgrat la possibilitat de què el tòxic siga rebutjat
per l'amargor, a moltes comarques es troben
cançonetes similars a aquesta dels Valls del
Vinalopó, de l'Alacantí o de la Plana:

Xiquetes de les covetes,
si voleu matar el lladre

poseu aigua a la serena
amb fulletes de baladre2.

A mig camí entre la realitat i la ficció, la memòria
oral ha transmés que durant la Guerra del
francés (1808-1814), tota una companyia de
mercenaris napoleònics va morir en menjar
carn a la brasa feta amb rames de baladre, que
no perd la toxicitat quan es calfa; unes brases
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que els havien preparat els veïns de Mutxamel
(comarca de l'Alacantí) farts d'uns ocupants
que els havien requisat els aliments i ocupat
els habitatges3.

Tot i el seu perill, el baladre ha tingut aplicacions
beneficioses, la més notable de les quals era
fer servir els tronquets en què es tallaven les
rames units entre sí per fer cortines de cambra
i de corral i evitar l'entrada de les mosques
durant l'estiu4.

EL BALADRE I LA FESTA DE SANT JOAN

Una planta tan polifacètica culturalment, tan
rica etnobotànicament parlant, no pot ser
ignorada la nit de Sant Joan.

Així, dins el camp de la fantasia existeix la
creença popular eivissenca que només
determinats baladres, els beneïts, poden ser
libats per les abelles, mentre que la resta (bords,
vermells, quintos...) tans sols són visitats l'alba
del dia de Sant Joan tot just abans que isca el
Sol ja que, una vegada el Sol s'ha fet visible,
les abelles que s'han entretingut en les flors
moren i fins el mateix dia de l'any següent a
eixe baladre no se'ls apropa cap abella més.

Menys dramàtics són alguns usos del baladre
com a corona d'homenatge durant la vespra
de Sant Joan.
Així, a la Vila Joiosa (Marina Baixa) es fa una
mena de ritual en record als mariners que van
trobar en la mar la seua sepultura tot llançant
a la mar corones de baladre la vespra de la nit
màgica.

1 En aquest youtube podeu sentir  la cancó Flors de baladre
  https://www.youtube.com/watch?v=eOC7a1W1x8U
2 En aquest youtube podeu sentir la versió castellonenca d'aquesta cançó
  https://www.youtube.com/watch?v=gQzNO4NVPy8
3 En aquest youtube es parla de la llegenda mutxamelera sobre la intoxicació per menjar carn rostida amb brases de baladre
  https://www.youtube.com/watch?v=uN1YHybpucM
4 Entrevista on es parla de l'antic costum de fer cortines de baladre
  https://www.youtube.com/watch?v=x3lIKECyix8

Día de la corona, a la Vila Joiosa.
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LA INFALIBLE INDICADORA DEL NOM DEL
FUTUR MARIT

“Acompañábamos a algunas de nuestras
hermanas y amigas que iban en busca de la
“carxofa punxosa”, que según la leyenda, al filo
de la medianoche, hora bruja y alucinante,
mediante un conjuro increíble, abria su flor con
violáceos temores. Ese peregrinar nos llevaba
al “Rastre de les figueres”, por el camino del
Garbinet, donde según la crrencia más firme
era donde la garantía del oráculo deseado se
realizaba más felizmente una vez conseguida
la hechizada flor. Por cierto, ¿saben Vds. que
Garbinet es un viento que viene del mar, al que
llaman Garbino, palabra a la que las gentes
añadieron un diminutivo en nuestra lengua
valenciana no la terminación ET?

Andábamos por un camino totalmente a
oscuras, guiados por la temblorosa y mortecina
luz de un cresol (candil), por un sendero
embalsamado de los efluvios de los jazmineros
de los huertos que lo bordeaban y por el
pegajoso perfume de “Galán de Noche”.

El silencio que nos envolvía era total, roto
solamente por los ladridos de los perros
guardianes, que con ello nos avisaban de su
presencia y por el charloteo nervioso de las
chicas.

Otros alicantinos, condicionados por su lugar
de residencia, se encaminaban al “Hort
d'Arques”, en San Blas o a “El Botánico”, de la
Florida, y aún había otros más animosos que
se encaminaban hasta cerca de Fontcalent.

Una vez llegados al lugar que previamente se
había localizado, ellas buscaban afanosamente
a la “llum del cresol” la flor deseada, que era
de condición indispensable estuviese cerrada
o como máximo que en su momento
“començara a esclatar” (empezara a abrirse).
Entonces la mano de la muchacha avanzaba
ilusionada y temerosa de nocturna hechicería
y segaba la flor, que se llevaría hasa su alcoba
colocándola en un plato con agua debajo de la
cama, acostándose rápidamente, con el deseo
de que sus sueños le trajeran la imagen del
ansiado galán que llegaría a ser su futuro
marido, en un augurio totalmente inequívoco.”

Amb quina gràcia contaven José Ángel Guirao
i Arturo Tresáncoras el ritual de la carxofa
punxosa (també anomenada carxofa o pinya
de Sant Joan) en el seu llibre Entrañable
Alicante. Curiosidades y anécdotas de la Terreta
(1997).

Un ritual que no es limitava a Alacant, sinó que
era amplament difós per nombroses poblacions
del País Valencià.

Així, a Altea i a Moraira les fadrines posaven
sota el llit una d'aquestes carxofetes (Leuzea
conifera) a la que havien cremat els pelets
superiors, i si al dia següent havia reviscolat
tindrien un pretendent.

A Alzira posaven una carxofeta tallada sota el
llit; si en alçar-se pel matí miraven i havia florit,

L'oracular
carxofa punxosa

Daniel Climent Giner
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el nom del primer home que trobaren pel carrer
indicaria el nom del futur pretendent.

A uns altres llocs s'escrivia el nom de possibles
pretendent en les “fulletes” (bràctees) de la
carxofeta de Sant Joan, i es deixaven a l'ampit
de la finestra, a la intempèrie. Al dia següent,
aquella bràctea que haguera recollit més reixiu,
més aigua, seria la indicadora del nom del
pretendent.

Com veiem, fòrmules diverses però amb un
únic objectiu: fer servir la planta d'oracle
indicador de la futura parella.

I MÉS I MÉS COSES

La carxofeta de Sant Joan no tan sols servia
d'oracle sino que oferia notables propietats
sanadores.

Així, i d'acord amb les notes que em va passar
el savi botànic i amic Emili Laguna, “l'oli de de
la nostra cullereta de pastor, ja siga per
maceració prolongada o fregint lleument les
inflorescències, ha estat un remei valencià com
antiinflamatori i vulnerari puntual (colps, petites
ferides) i té encara més fama per a la curació
de les hemorroides o morenes; depenent de
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l'ús també hi ha qui les fa macerades en alcohol,
o bollides just al moment de requerir el remei;
fins i tot en moltes comarques s'utilitza per
evitar i previncre les morenes, havent de dur a
la butxaca del pantaló 2 o 3 carxofetes tot lo
dia”.

Com veiem, tot un munt de sorpreses d'una
planta que també rep noms com:

Carxofeta de Sant Joan, o de pastor, a
Cocentaina i Gorga.
Carxofeta borda, a Beniarrés.
Carxofeta per les almorranes, a Cocentaina.
Cuchara de pastor, a Aspe.

Així que, si algú s'anima... la propera Nit de
Sant Joan, no tan sols tindrà assegurat (si és
xica) el nom del futur pretendent, sinó que, xic
o xica, tindran a la seua disposició un bon remei
per a nombroses dolències.
¡Ànim!
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L'AROMA SILVESTRE D'UNA PERA
CULTIVADA

Com si anunciaren la gran festa de la plenitud
solar, recorde que en arribar aquestes dates
apareixien al mercat i a taula unes peres ben
peculiars, simpàtiques en la seua tendra
menudesa i tan saboroses com refrescants.

Eren les peretes de Sant Joan, peretes o
santjoaneres.

I tot i competir amb la presència dels darrers
albercocs i amb la de les prunes més
primerenques -les menudes i rares prunes de
Sant Joan- les peretes de Sant Joan mantenen
un lloc d'honor en la memòria visual i palatal
dels qui ja tenim una certa edat.

Perquè tot i ser efímeres, ja que tan sols en
disposàvem fins a mitjans de juliol, les peretes
de Sant Joan gaudien entre els xiquets d'una
gran estima i han prevalgut gratament en el
record dels qui vam viure aquelles èpoques en
què el calendari venia molt marcat per la fruita
que es concatenava al llarg de l'any.

Es tracta d'una pera fàcil de menjar, que no cal
ni pelar i que, prèviament llavada com qualsevol
altra i agafada pel rabet, es pot manducar d'un
mos. Mastegar-la i sentir el cruixit del mos es
complementa amb les flaires que se'n
desprenen; aromes plens de matissos silvestres
i que inunden el paladar alhora que, en accedir
a la pituitària nasal, contribueixen a fixar el
plaer gustatiu en associar-lo a eixe combinat
de cel ras, calor tènue i secor ambiental que
caracteritza l'època santjoanera.

Quan les peretes estan en el seu punt, l'equilibri
natural entre els àcids refrescants i la dolçor
dels sucres en què paulatinament van
transformant-se aquells fa de la santjoanera
un plaer digne de ser assaborit amb parsimònia.

I si te n'han quedat al fruiter algunes de més
madures també pots fer-ne preparacions
culinàries en què la imaginació pot confiar en
el tast gastronòmic d'aquesta fruita. Ací va una
recepta per a les nits d'estiu: després de bollir
les peretes en un almíbar lleuger, i una vegada
refredades, es banyen en xocolate negre fundit,
es deixen a la nevera i a l'hora del resopó,
després de les tradicionals bacores, ¡a gaudir
de les peretes banyades en xocolate!

Ja em direuLes peretes
de Sant Joan

Daniel Climent Giner
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UN RITUAL DESTINAT A CURAR XIQUETS

Un dels rituals més ancestrals de la nit de Sant
Joan anava dirigit a curar els xiquets “trencats”,
i era un ritual no tan sols arcaic sinó amplament
repartit per nombroses cultures, països i
ambients socials.

Els trencats eren els infants afectats per una
hèrnia inguinal, una eixida parcial del paquet
intestinal que es manifesta per un bony o
protuberància a l'engonal, allà on s'ajunta la
cuixa amb l'abdomen inferior.

En general el ritual, del qual tenim constància
a Altea, Tabarca i la Vila Joiosa, consistia a fer
passar entre l'obertura d'una rama partida la
criatura “trencada“.

A Tabarca, la darrera o una de les darreres
dones encarregades de fer-ho era Maria Ripoll,
casada amb Manuel Parodi i besàvia de l'autor
d'aquest article; i l'arbre que s'hi feia servir era
una figuera, l'únic arbre que aleshores hi havia
a l'Illa.

A una banda de la rama se solia posar una
dona que li havien de dir Maria -com la meua
besàvia- mentre que de l'altra banda de
l'obertura de la rama un home, que havien de
dir-li Joan, feia coordinadament amb Maria
d'intercanviador alternatiu de l'infant.

A uns altres llocs en lloc de Joan i Maria els
participants havien de ser Joan i Pere, i a més
havien de col·laborar-hi els pares de la criatura.
Tant se val.

EL VIMER DE LA VILA JOIOSA

Alguns alacantins amb recursos anaven a curar
els seus xiquets trencats a la Vila Joiosa, en
concret al vimer de l'Era Soler, prop del barri
de l'Ermita.

Allò que anem a descriure a continuació prové
del llibre Des del cantó del Mercantil (1995),
de Jaume Soler Soriano, sogre de l'autor
d'aquest article.

En el llibre conta que prop del Molí Llinares, a
l'Era Soler (a la vora del riu Amadòrio) havia
aparegut feia molts, molts anys, un arbust únic
a la comarca, un vimer, al que se li atribuien
virtudes curatives en la nit més especial de

l'any, la de Sant Joan.

Es tractava molt probablement d'un Salix fragilis,
altrament dit vimetera, i amb les rametes fines
del qual o vims (en castellà “mimbres”) es poden
fer objectes de cistelleria, a més de ser el
precursor de l'aspirina, com podem comprovar
en el nom tècnic d'àcid acetil salicílic, una
al·lusió a l'originari Salix.

Tornem, però, al cas que ens ocupa.

Durant dècades, des de tota la comarca de la
Marina Baixa acudien mares que duien els seus
fills trencats a visitar el vimer i fer-ne el ritual;
però sobretot era la nit del 23 al 24 de juny
quan l'afluència es disparava.

Hi anava gent d'Orxeta, Sella, d'Aigües a través
del barranc de la Mola, i fins i tot d'Alacant i
d'Elx gent de diners muntats en luxoses tartanes
portant el fill trencaet.

L'afluència permetia muntar-hi un petit porrat
on posar a la venda productes tradicionals com
madalenes i tonyes, coca bova i sequets,
mantegades -o satginoses, com li diuen a la
Vila-, misteles, herbetes, etc. Tot això es feia
a les eres de don Jeroni Saragossa.

A boqueta nit s'arreplegaven trastos vells i
botges seques per botar-los foc i fer la foguera
de Sant Joan al voltant de la qual es cantava
i ballava tots intentant lluir les seues habilitats.
A la llum de la foguera els forasters traien dels
cabassos el sopar preparat: tomaqueta amb
conill, pebrereta en sangatxo, tortilles de creïlla
i seba, salmorra, olives xapaes i del cuquello,
la bota de vi rodant entre els comensals...

Després de sopar tothom anava a l'Era Soler,

El vimer
Per curar els xiquets trencats

Daniel Climent Giner
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més a la vora del riu, on la improvisada orquesta
de pua afinava els instruments i es llançava a
amenissar la festa i a animar a ballar, cosa que
feien sobretot els més joves i festejadors mentre
els més majors, asseguts en les tradicionals
cadires de bova gaudien veient-les ballar i
recordant amb nostàlgia els temps en què
també ho havien fet o havien perdut l'ocasió
de fer-ho quan encara podien ; i tot això mentre
es parlava de les collites, l'aigua o l'oratge.

Entre peça i peça es carregava l'ànima amb
els dolços preparats o amb els glopets dels
anissats.

APANYAR EL XIQUET TRENCAT

En arribar la mitja nit les mares amb els seus
fills trencaets al braç es dirigien al Molí Llinares,
a la vora del qual creixia el vimer miraculós.

Els encarregats de la cerimònia feien un tall
longitudinal a una de les rames del vimer de
tal manera que es pugueren separar les dues
parts i deixar un trau per on passar una criatura.

En arribar a l'arbust es col·locaven en rotgle i
començava la cerimònia de passar el xiquet a
través de les fendidures fetes a les rames del
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vimer. O de la figuera, si era a Tabarca, o a
Altea, o a l'arbre que fera el mateix paper a les
diferents localitats on es practicava la litúrgia.
La forma més freqüent consistia a fer passar
el xiquet pel trau mentre es repetia la fòrmula
màgica per tres vegades:

- Nyas, Joan.
- Nyas, Maria
- Que teniu trencaura
- Que el que tot ho cura vos cure la trencaura.

La fòrmula variava d'uns llocs a uns altres, però
si fa no fa venia a ser la mateixa.

En el cas de què foren dos hòmens, Joan i
Pere, els encarregats de la cerimònia, i ajudats
pels pares de la criatura, hem arreplegat també
aquest altre diàleg:

- Joan, aquí te'l done trencat.
Joan el prenia i el tornava mentre deia:
- Pere, aquí te'l torne.
I així fins a tres vegades, però a la tercera Joan
responia:
- Joan, aquí te'l done curat.

Mentrestant, el pare i la mare de la criatura
resaven tres avemaries i tres glòries en honor
de la Santíssima Trinitat.

Fóra quina fóra la fòrmula i el ritual emprats,
una vegada acabat, qui havia dirigit el procés
faixava la rama esgarrada amb un tros de tela
i fang, mentre que amb un altre troç de la
mateixa peça faixava adequadament el xiquet
compromint la zona inguinal.

La creença consistia en què si als quaranta
dies la rama esgarrada havia cicatritzat i la
rama no s'havia assecat, també la ferida (hèrnia,
trencaura) s'havia curat.

En el cas de la Vila Joiosa eixa tradició va
perdurar fins els anys vint del passat segle, en
què el vimer es va secar.

I amb ell es va secar també el ritual i la petita
festa que les nits màgiques del 23 al 24 de juny
se celebraven a l'era Soler per curar els xiquets
trencats.

Ritual del vimer (però d'una altra espècie) a Manacor (Mallorca)
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UNA HERBA PER ENGARLANDAR EL CAP
DURANT LA NIT MÀGICA

Hi ha pobles que tenen costums peculiars,
idiosincràsiques, associades a la nit de Sant
Joan. I en alguns casos a l'ús insòlit d'alguna
planta concreta.

Eixe és el cas de la vidriella o esguirlanda
(Clematis flammula), una planta que fan servir
a l'Orxa (el Comtat) i sobretot a Xàbia (la Marina
Alta) com a garlanda ornamental per lluir al cap
els partíceps en la ignició solsticial.

Una garlanda a qui els fadrins atribueixen un
efecte seductor quan s'apropen a la persona
desitjada i li canten

Esguirlanda banda per l'amor “de Dios”
que esta nit màgica ballarem els dos.

Sí, la seducció floral com un dels components
de la nit de Sant Joan.

L'ECLOSIÓ FLORAL DE LA VIDRIELLA

La vidriella és una liana semillenyosa de tija
verda que pot arribar als cinc metres de llarg
gràcies a la capacitat per enfilar-se sobre suports
més consistents.

De fet, quan els tendres rabets o pecíols de les
incipients fulles entren en contacte amb unes
altres plantes es corben al seu voltant com si
vullgueren imitar els abraços tan habituals
durant la primavera i els inicis estivals.

I és també en eixa època quan les rames es
vesteixen en abundància de flors tan boniques
com fragants.

Unes flors  blanques disposades en ramellets
i formades per quatre  pètals llargs i estrets; i
amb nombrosos estams distribuïts al voltant
del tàlem central on regna el femení pistil.

El fruits, agrupats de aspecte estrellada, tenen
forma lenticular i amb un pic que es perllonga
en un elegant rabet plomós que els ajudarà a
dispersar la llavor.

Aquesta planta no tan sols es troba a la Marina
Alta o al Comtat, sinó que és fàcil de localitzar
pels voltants d'Alacant i en general per tota la
comarca de l'Alacantí, des de la Serra Grossa
a les vores de les antigues sèquies i llocs on
es conserva una certa humitat durant l'estiu.

I podem trobar-la enfilada no tan sols sobre
arbres i arbustos sinó sobre enreixats, postes
i parets, que entapissen amb el cromàtic contrast
del verd de les fulles, el blanc de les flors i el
marró dels fruits.

Distribució de la vidriella prop d'Alacant (falten consignar-ne noves
troballes)

Font: ORCA (Organització per a la cartografia de les plantes dels
Països Catalans)

Vidriella
L’herba que no s’ha de cremar

la nit de Sant Joan

Daniel Climent Giner
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El conjunt de rames, fulles i flors, tot entortolligat,
recargolat al voltant d'unes altres plantes o de
si mateixa facilita la confecció de garlandes
ben vistoses que adornen habitacions, balcons,
parets de les cases dels joves enamoradissos
i, com no, els caps dels festers xabiencs en la
nit més màgica de tot l'any.

Unes garlandes que duran al cap en
acompanyar la cercavila tot ballant el recorregut
musical pels carrers del poble i anunciar el
començament de la festa, i també per dur-la
mentre boten per damunt del foc que ha
consumit els trastos vells, i de les brases que
hi han quedat en el darrer intent de què la llum
perllongue les hores de claror del dia en què
comença a minvar el zenit lumínic anual.

UNA PRÀCTICA AMB SENTIT NO TAN SOLS
LÚDIC SINÓ TAMBÉ ECOLÒGIC

La capacitat de la vidriella per enrotllar-se al
voltant d'unes altres plantes la converteix en
un perill potencial per als arbrets que hem
plantat i que aspirem a què crèixen i es
desenvolpen amb normalitat.

Abraçats i coberts per les rames de la liana,
els tendres arbrets poden tombar les rames i
fins i tot morir per falta de llum. Desenredar-los
de l'excés d'aquestes rames pot tindre un efecte
beneficiós i ves a saber si en els orígens del
ritual lúdic de les corones florals no hi haguera
un sentit secundari d'aprofitament de la neteja
dels arbres d'aquesta planta invasora.

Això sí, tot i l'agradable aroma de les flors la
planta conté substàncies irritants i s'ha d'anar
en compte a l'hora de tallar-la, ja que en trencar
el sarment les rames emeten microgotes que
si afecten als ulls poden generar un plor
protector.

Eixes substàncies són, justament, les que
desaconsellen llançar les corones al foc una
vegada s'ha acabat la festa, ja que no tan sols
produeixen molt de fum per la verdor foliar sinó
que les emanacions, els aeorosols que generen,
són potencialment irritants de la pell i els ulls
i poden dificultar la respiració dels que s'hi
troben a prop i a sotavent del foc.

Una petita precaució que afavoreix el millor
gaudi de la festa.

UNS NOMS BEN DESCRIPTIUS D'UNA
PLANTA SANTJOANERA

Com en molts casos, la descripció morfològica
o utilitària de la planta acaba per fixar-se en
els seus noms. I no tan sols la gent del camp
fa això, sinó que també els botànics sovint
s'uneixen a la festa denominativa.

I el nom científic de la vidriella, Clematis
flammula és també descriptiu en certa mesura:
mentre el nom genèric és un calc del grec
klematis “planta que s'enfila”, que puja sobre
unes altres, l'específic flammula significa “petita
flama” en atenció a què les fulles refregades
sobre la pell “cremen” com si una petita flama
s'hi haguera aproximat.

L'amic xabienc Pep Coeta Bas ornat d'una esgarlanda de vidriella
la nit de Sant Joan
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Entre els usos antics que ens han arribat, es
feia servir la planta per tombar els queixals
corcats introduint-hi una soqueta de la planta.
Per eixa raó a Gata de Gorgos i alguns altres
pobles conserven els noms de trencadents i
trencaqueixals. ¡Quines coses!

A unes altres localitats i comarques podem
trobar uns altres noms també ben il·lustratius,
com flàmula, flàmula de Job, herba de les
llagues i fins i tot gata rabiosa en al·lusió a
l'intens cremor, dolor, que provoca en la pell si
se la frega amb les fulles (com si l'haguera
arrapat una gata rabiosa); de fet algunes de
les substàncies que contenen les fulles tenen
propietats irritants, càustiques, rubefaents -
inflamatòries de la pell- i vesicants o inductores
de bambolles quan s'hi aplica la planta fresca
i picada.

Però, el nom que més m'agrada és el que va
associat a l'ús festiu de la planta: esguirlanda,
esguirnalda, engarlandera, corona de Sant Joan
o sanjoanets.

Una planta lligada com tantes altres a la nit de
Sant Joan.

I que tot, i que crema , és una planta que no
déu de ser cremada en aquesta nit, la més
divertida de tot l'any.



Recollir els cabells
de la mare de déu

escampats en la nit de
sant joan

Daniel Climent Giner
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LA ROCA ENCANTADA

La major part dels rituals i llegendes de la nit
de Sant Joan van dirigides a la sanació, a l'amor
o a la protecció de tot mal; i jòvens i vells,
hòmens i dones, s'hi poden trobar projectats,
reconeguts i esperançats.

Però algunes de les litúrgies també van dirigides
als xiquets, sobretot quan a través de rondalles,
llegendes i contes connectem amb la seua
innocència i els iniciem en la participació en la
nit màgica de Sant Joan.

I una de les llegendes que hem arreplegat a la
Vila Joiosa, a la veïna comarca de la Marina
Baixa, fomenta la participació dels xiquets en
la nit màgica a través d'una planta, d'una planta
ben curiosa.

La llegenda és de caràcter romàntic, i com
tantes altres del segle XIX ha perdurat fins avui
associada ¿com no? a llocs i moments de
singular importància.

La rondalla incita a recollir uns cabells
escampats per una dona misteriosa que habita
a les profunditats d'una roca que guarda,
impertèrrita, el camí que porta des de la Creu
de Pedra al Pont del Salt d'en Gil (erròniament
pronunciat “de Sant Argil”), el pont que travessa
el barranc Robelles.

Eixa roca, la Roca encantada, és un aflorament
petri de singular personalitat que es presta a
juntar, a través de la llegenda, diferents tipus
de patrimoni, el natural, el cultural i el
sentimental.

Se'n diu que en determinades nits de lluna
plena la roca s'obria i d'ella eixia una dona que
portava una madeixa de cintes que escampava
pel camí fins arribar a la Creu de Pedra, per
tornar de nou a la Roca i esperar la propera
lluna plena... o a la nit de Sant Joan.

I si la nit de Sant Joan és de lluna plena...
En qualsevol cas, aquell que arreplegara la
darrera de les cintes que anava escampant la
dona, abans que tornara a la Roca aconseguiria
l'amor vertader o allò que més desitjara.

ELS CABELLS VEGETALS DE LA DONA
ENCANTADA

Eixes cintes es transformen, en caure a terra,
en una mena de cabells de color vermell que
en ocasions cobreixen les plantes que hi ha
pels voltants; i trobar-los, recollir-los i guardar-
los és una de les formes que tenen els menuts
d'aprendre a mirar, a cercar amb la vista,
algunes de les meravelles de la natura que ens
envolta.

I resulta que és cert que a la zona de la llegenda
abunden eixos “cabells”.

O, millor dit, uns cabells vegetals de
característiques ben singulars.

Perquè es tracta d'uns filaments que
corresponen a les tiges d'una planta paràsita.
Sí, una planta paràsita d'unes altres plantes.
Una planta que no fa fulles per fabricar-se
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l'aliment, com fan tots els altres vegetals, sinó
que emet uns filaments per encaramar-se les
plantes que tenen la mala sort de trobar-se en
el seu camí; i com si fóra una mena de vàmpir
vegetal, les hi fica les seues “dents”, uns òrgans
xupladors anomenats haustoris, que
absorbeixen la “sang”, és a dir, la saba que la
planta parasitada havia fabricat per alimentar-
se i que acabarà nodrint la seua paràsita.

Eixos “cabells”, popularment coneguts a alguns
llocs com “cabells de la mare de Déu”, reben
també noms com “barbes de caputxí” o “barbes
de Crist” i corresponen a les tiges filamentoses
de la Cuscuta epithymum; un nom que ve a
significar, si fa no fa, cuscuta “que puja” (epi)
sobre el timó, timonet, tomello o frígola (Thymus
sp.).

Però no es contenta amb una única planta, el
timó, sinó que també s'enfila sobre unes altres,
com les habituals als voltants de la Roca
encantada i de llocs semblants: romer
Rosmarinus officinalis, timó mascle Teucrium
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sp., rabets de gat Sideritis... i fins i tot argilaga
Ulex parviflorus, espígols Lavandula sp., cepell
Erica multiflora, lleguminoses diverses, la botja
blanca Anthyllis sp., el setge Helianthemum
sp., el gorromino Ononis natrix i altres espècies
típiques de brolles i timonedes.

Mancades de clorofil·la, les tiges dels “cabells
de la Mare de Déu” són d'un color vermell o
groguenc, volubles i capaces d'entortolligar-se,
d'enroscar-se entre les rames i les fulles de la
planta parasitada mostrant-s'hi amb un aspecte
de cabellera més o menys atapeïda.

Les flors, de color blanc o rosat, cobreixen la
planta com si es tractara de confits sobre un
pastís, la qual cosa ha servit perquè la planta
reba a alguns llocs el nom de “confitets”.

Doncs bé, la nit de Sant Joan hi ha encara qui
porta els seus fills als voltants de la Roca
encantà, a la Vila Joiosa, a recollir per les
rodalies els cabells de la Mare de Déu; uns
cabells la infusió de les quals -segons apunta

Font i Quer al seu magnífic recull de farmacopea
Plantas medicinales (1961)- són laxants i
faciliten la secreció biliar i la desaparició de les
flatulències.
Un bon remei cassolà, eixos cabells, que poden
servir per pal·liar els excessos comesos en els
sopars i vetllades de la nit de Sant Joan.



Per Sant Joan...
bacores

Daniel Climent Giner
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LA FRUITA SANTJOANERA PER
EXCEL·LÈNCIA

Si hi ha alguna planta, o millor dit alguna fruita,
relacionada amb la nit de Sant Joan és sense
cap dubte la bacora, altrament dita albacora o
figaflor.

El nom de bacora prové de l'àrab bakûra,
“precoç”, “primerenca”, ja que correspon a la
primera  floració de les figueres bacoreres,
científicament anomenades bíferes o de dues
collites.

I no és l'única bacora anomenada així i per eixa
raó, ja que el mateix nom de s'aplica a un peix,
Thunnus alalunga, semblant a la tonyina però
més menut i que arriba abans de la migració
d'aquesta; i com que es tracta d'una mena de
tonyina “precoç”, “primerenca”, també se li diu
i amb tota la raó bacora o bacoreta.

Però tornem a la fruita més santjoanera i de la
qual tanta gent ha parlat abans que nosaltres.
Però, clar, i pensant-ho bé, resulta que hi ha
tant de precedent literari que trobe procedent
cedir la paraula a alguns dels qui li han dedicat
paraules molt millor elaborades del que podria
fer-ho jo. Així que optaré per fer allò que va fer
sant Bonaventura...

Bo, contaré primer la història.

L'any 1261, en un intent d'evitar la ruptura amb
l'Església d'Orient, el papa Urbà IV va
encarregar a les màximes eminències de la
cristiandat, el doctor Angèlic Tomàs d'Aquino
i el doctor Seràfic Bonaventura, la preparació
del bagatge argumental per mantenir la unió
de tots els cristians.

En arribar l'hora de presentar al Papa els fruits
dels seus treballs, ho va fer primer el dominicà
Tomàs. En acabar la lectura li tocava el torn a
Bonaventura... però el franciscà es va limitar a
alçar els plecs del seu hàbit per mostrar,
esgarrats en terra, els seus escrits, que havia
considerat de menor vàlua per comparació amb
els de Tomàs.

Així que seguiré l'exemple de Bonaventura i
esgarraré metafòricament allò que tenia previst
d'escriure i de pas retre homenatge a alguns
dels escriptors que ja havien glossat el fruit i
les lectures dels quals convé recordar.

DEMANE A LA FAÇ DIVINA...

Un dels poemes més celebrats pels alacantins
en arribar la nit de Sant Joan és el que porta
per títol Coca amb tonyina escrit per l'admirat
arquitecte alacantí Juan Vidal Ramos i a qui la
foguera Benalua va dedicar amb molt d'encert
el llibret de l'any 2012.

Recordem el poema

Demane a la Faç Divina
estar sempre en Alacant

en la nit de Sant Joan
i tenir coca amb tonyina,

cistelleta de bacores
i vi de la Condomina.

Coca amb tonyina...! Primeta…
després que ja ha reposat,
s'ha assentat la fritangueta,

i la pasta, clevillà,
sembla eixos bancals de l'Horta

que se queden cuartejats
després que els rega la dula
i el sol nostre els va apretant.
Coca amb tonyina...! La ceba

doraeta, no cremà
la tonyineta de tronc

en son punt de desalà
i els pinyonets assomant-se

graciosos per un costat.
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Coca amb tonyina...! Que es talla
amb ganivet afilat

i en tiretes a propòsit
per a poder-la agarrar

(cuidant que no se desgrune)
per tots els dits de la mà.

Coca amb tonyina...! Famosa
d'abolengo patriarcal,
que ja m'agüela tenia

un quadre, que era un encant,
amb una coca amb tonyina…

com si estiguera parlant!
Pos eixa coca amb tonyina,

verdadera, alacantina,
que en l'olorosa foscor
del modest aparador

guarda el bon alacantí
per a fer-se un got de vi

al festejar la nit gran
de fogueres i de trons,

diu també que és Alacant
la millor terra del món!

LA BACORA, PER SER BONA...

Continuem amb els poemes i dites populars
referits a la bacora.

De bon segur recordarem aquell que diu.

Per Sant Joan, bacores;
verdes o madures, segures

I, ¡com no!, aquell altre de:

La bacora, per ser bona
ha de tindre tres senyals:

clevillada, rebecada
i picada pels pardals.

Una cobla estesa per pràcticament totes les
comarques valencianes i que a determinats
llocs, com a Sueca (la Ribera Baixa)
complementen dient que la bacora es cull quan
té “coll de beata, llàgrima de viuda i vestit
apedaçat”; o siga quan està un poc torçuda
prop del coll o peçó, té el botonet de mel a l'ull
inferior del fruit i està clavillada o clevillada, és
a dir que presenta la pell esgarrada per una o
més obertures allargades, estretes,  no
uniformes i més o menys profundes.

En el llibre Entrañable Alicante. Curiosidades
y anécdotas de la Terreta els també
entranyables foguerers José Ángel Guirao i

Arturo Tresáncoras recullen una altra variant
de la cobla.  En el capítol “A prendre el ros” o
el sortilegio de la “carxofa punxosa” llegim:

“ [...] mientras ellas buscaban el poder
realizar su conjuro, los chicos, más
prosaicos, engullíamos con el mayor
deleite “les bacores primerenques”
asaltando los huertos próximos y
haciendo una minuciosa selección,
desechando aquellas que no cumplían
los requisitos que las acreditaban como
buenas, ya que como dice el viejo
adagio:

La bacora per ser bona
ha de tindre tres clavills,

ben maura, rebecada
i picà de teuladí.

Bueno, esto último no lo exigíamos con
mucha rigurosidad, la verdad sea dicha.”

Siga com siga, la bacora s'ha de collir amb
suma delicadesa i quan les que volem
aconseguir estan molt altes en les rames i es
fa difícil accedir-hi es collien amb un cóp, és a
dir una canya a la qual s'esquerdava un extrem
i se'l mantenia cònicament obert gràcies a
introduir-hi una pedra o un suro, com podem
veure en aquestes imatges de Josep
Menargues, autor de l'excel·lent bloc etnogràfic
100% Crevillent.

Un instrument, el cóp, que també servia per
collir unes altres figues no tan tendres ni recents,
sinó plenes d'espines i ja plenament
estiuenques, les figues de pala.
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EL SECRET DE MENJAR BACORES

L'escriptor benissenc Bernat Capó en el seu
divertit costumari Costumari valencià ens conta
el secret de menjar bacores.
Transcrivim:

“La menja de bacores té un ritu especial
que molta gent desconeix i que, aquells
que estan en el secret, no el solen posar
en pràctica pel mal del segle, la pressa.

Vet-ne aquí la cerimònia.

Cal sortir de la casa de bon matí, quan
encara el sol no s'ha rentat la cara amb
la rosada i els ocells no han fet la selecció,
proveïts d'unes llesques de pa blanet, oli
d'oliva i una mica de sal. En arribar a
l'arbre farem la tria dels fruits, que
romanen amagats sota els pàmpls humits,
sense fer amàs, és a dir, bacora collida,
bacora menjada, i sempre acompanyada
d'un mos de pa que, prèviament, haurem
mullat amb l'oli i ensalgat. Pa, oli i sal i
bacora és una mescla tan perfectament
aconseguida que, si els grastrònoms de
llibre la coneguessen, ja l'haurien posada
a l'abast del públic com el millor desdejuni
que hom puga degustar.

Una cosa ha de quedar ben clara i és
que en acabar la menja no hem de
beure res. El líquid, ja siga aigua o vi,
no s'assenta bé a l'estomac i pot produir
cagarines.

Ara la gent, i de manera especial la
jovenesa, no va al camp, no gaudeix
de l'encantament del llustrejar i, pel que
fa al ritual de la menjada de bacores,
no els diu res, esperen que els les
posen a taula.

Ells s'ho perden, perquè hi ha coses
en la vida que no tenen preu i n'és una
el fet de gaudir-les a poc a poc,
assaborint-les com si fos un dolça
bacora.”

LES BACORES DEL REI

Acabarem aquest capítol dedicat a les bacores
amb una rondalla arreplegada a Sant Joan
d'Alacant per Ximo González Caturla, “Les
bacores del Rei” que va deixar escrita en el
dilecte Rondalles de l'Alacantí, editat per
Aguaclara (1998).
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“Això diu que va passar a Sant Joan fa molts
anys, molts segles, quan Alacant era una ciutat
molt petita i el seu castell del Benacantil era
molt reduït encara que molt disputat. No caldrà
que us diga que el poble de Sant Joan el
formaven aleshores allò que diuen quatre cases
i alguns masos escampats per les terres veïnes
de Salafranca, Lloixa, Fabraquer i Benimagrell.
La majoria dels seus habitant es dedicaven a
la terra, encara que havien de treballar molt
durament perquè aquestos camps són de secà
i es regaven quan podia ser o quan plovia, i la
pluja moltes vegades es feia d'esperar. Malgrat
tot, l'aspecte que oferien aquelles terres era
molt agradable puix els ametlers, les oliveres,
les vinyes i els garrofers cobrien aleshores tota
l'horta d'Alacant, enmig de la qual s'alçaven
aquí i allí, per damunt de tots els altres arbres,
els plomalls airosos de les palmeres.

Doncs bé, vivien al poble de Sant Joan dos
germans molt diferents en qualitats i en fortuna.
L'un era molt ric, amo de moltes terres, i tenia
un caràcter presumptuós i arrogant. Avariciós
com no us podeu figurar era incapaç de donar
res a ningú -ni al seu germà- si no hi veia algun
interés. L'altre era Joan, molt més pobre que
l'anterior. Tenia una caseta i un bancal de no
res, quatre pams de terra. Pel contrari, la seua
condició no s'assemblava gens a la del seu
germà Jaume: Joan era un home generós, senzill
i molt planer, amic de tots i estimat per tots.

Plantada enmig del bancalet de Joan hi havia
una bacorera, que era l'arbre que ell més
s'estimava perquè de sempre les bacores li
havien agradat molt. Tots els estiu, en ser que
començava la calor, la figuera de Joan feia
unes bacores precioses: negres, unflades i
aclavillades, que era un goig de veure-les allà
dalt penjades entre els pàmpols.

I va ser el cas que per aquells dies el nostre
Rei havia vingut a Alacant. Això era pel mes
de juny i feia una calor que abrasava. Una
vesprada d'aquestes en què sembla que el sol
no es vol pondre mai, mentre Joan s'estava pel
seu hort, van passar uns soldats del Rei, els
quals, en veure aquelles bacores amb tan bon
aspecte, comentaren:

– Ui!, si el nostre senyor el Rei poguera veure
aquestes bacores, tant com li agraden!
Joan, que ho havia sentit tot, es quedà pensatiu
i es va dir a si mateix: ‹‹Al rei li les he de portar››.
Però quan es va fixar bé va veure que tan sols

n'hi havia sis bacores bones; era el principi de
l'estiu i a l'hivern havia plogut tan poc... Però
igual tenia, li les portaria demà matí.

L'endemà, Joan s'alçà matiner, s'enfilà a la
creuera de la figuera i pren les úniques sis
bacores que li podia presentar al Rei. Agafa
una cistella de canyes, la vist de pàmpols per
dintre, fica les bacores -poques però molt grans-
i les cobreix amb les fulles del mateix arbre.
D'aquesta manera el nostre Joan se'n va camí
d'Alacant, a peu per entre aquelles hortes, en
aquella hora del dia en què el sol ixent donava
a les fulles de les vinyes i dels ametlers un
color verd intens i daura. Un ventijol de llevant,
fresc i suau, feia vibrar les frondes i donava al
matí l'alegria de l'estiu que començava.

Però la distància es feia llarga, Joan es cansava
i, per si no n'hi havia prou, començava a tenir
fam. Això era el pitjor. Amb la il·lusió que tenia
per dur aquell regal al Rei havia eixit de sa
casa sense protar res per menjar; res, ni un
rosegó de pa. I què faria ara? Amb aquest
dubte arribava ja prop de la serra Grossa i
decidí de descansar una miqueta perquè els
peus li feien mal. Assegut damunt una pedra
va prendre una decisió:

– Amb aquesta fam que duc jo no arribe a
Alacant. Em menjaré tres bacores i li portaré
les altres al Rei, li ho contaré tot i ell, que diuen
que és tan just, em sabrà comprendre.

No ho va pensar més: es va menjar tres
bacores, les més petites, s'estigué un poquet
allí prenent alè  i finalment va continuar la
marxa. Quan va arribar a Alacant va anar
directament a veure el Rei. Un soldat del castell
aconduí Joan al saló on es trobava el monarca
en aquell moment.

Quan entrà dins aquella gran sala de pedra,
plena de personatges importants i de dames que
se'l miraven estranyades, al final de la qual es
podia veure el Rei assegut al seu tron, el nostre
home sentí desitjos de fugir, d'arrancar a córrer.
Però llavors el Rei li preguntà directament:

– Qui ets tu?

– A mi em diuen Joan i sóc llaurador d'un poble
que es diu Sant Joan... i he sentit dir que vós
estimeu molt les bacors... i com que tan sols
en tenia sis perquè sóc pobre, havia pensat de
dur-vos-les... Però pel camí m'ha vingut fam i
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me n'he menjat tres... i us n'he portat les tres
que me'n queden, les més grans, que són les
millors de tota l'Horta d'Alacant.

Quan el Rei hagué sentit tot allò, que un pobre
llaurador havia fet un bon camí per portar-li tres
bacores, les millors que en tenia, el va mirar
de dalt a baix, va mirar la Reina que somreia
i li va dir:

– Joan, ets un bon home i t'he de dir que m'ha
agradat molt la finesa que has tingut de portar-
me aquest regal. Tu que no tens res i després
d'haver fet tant de camí!, i dirigint-se als seus
tresorers els ordenà: ‹‹porteu-lo on tinc el tresor
i doneu-li tres bosses de monedes, dues d'or
i una de plata››.

Amb tot allò, i després d'haver donat gràcies
al Rei, se'n va tornar el nostre home cap a Sant
Joan. En arribar, el primer que va fer fou
comprar-se unes terres. El seu germà Jaume
s'assabentà de l'assumpte i li va preguntar:

– Xe, Joan, d'on has tret tot açò? [Jaume
s'esforçava perquè no se li notara que l'enveja
se'l menjava].

Quan Joan li va explicar senzillament com havia
estat tot, digué l'envejós amb to despectiu:

– Doncs si per tres bacores t'ha donat tres
bosses de monedes, a mi, que li'n portaré un
corbo, ja veuràs què em donarà.

L'endemà de bon matí, Jaume, a cavall de la
seua mula i amb un corbo gran ple de bacores
se'n va anar cap a Alacant. Arribat a la ciutat
va preguntar pel Rei i s'hi va presentar d'aquesta
manera:

– Majestat, jo sóc Jaume el ric de Sant Joan i
he vingut per portar-vos aquest corbo de
bacores d'un dels meus horts.

El Rei, que sabia que Jaume era molt ric perquè
li ho havien dit els seus cortesans i que va
conéixer la intenció que portava aquest home,
li va respondre tot indignat:

– Tantes terres com m'han dit que tens
d'ametlers, d'oliveres, de figueres, i no m'has
portat més que un miserable corbo de bacores!
¿No serà que has vingut buscant un premi com
el que li vaig donar ahir a Joan? No patisques,
que no te n'aniràs debades!

 Aleshores va dir als seus soldats:

– Emporteu-vos-el, i tantes bacores tinga el
corbo, tantes garrotades li haveu de pegar.

I així es va fer, i a garrotades el Rei el va
ensenyar a ser una bona persona.”

I conte contat, ja s'ha acabat.
O, pensat millor...
El podríem acabar d'una altra manera...

Si visiteu el Castell de Santa Bàrbara hi trobareu
una sala on s'exposen el escuts nobiliaris de
les primeres famílies que es van assentar a la
comarca de l'Alacantí.

Doncs bé, un dels escuts porta com a figures
tres pàmpols de figuera.

Així que, pensant pensant... podríem acabar la
rondalla dient que el Rei, per compensar més
encara al bo de Joan li va atorgar un escut
nobiliari amb els símbols que indicaven,
mitjançant les fulles de l'arbre que les produia,
les tres bacores que tan amablement li havia
portat.

I, ara sí, “conte contat, ja s'ha acabat”.



L'etnobotànica
i el coneixement

de les plantes

Daniel Climent Giner
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Hi ha una disciplina científica relativament nova,
l'etnobotànica, que estudia les relacions que
els humans hem tingut amb les plantes: els
usos (culinaris, medicinals, fabrils...), els
costums, els rituals, noms, símbols i tot un llarg
llistat de formes culturals a través dels quals
els diferents pobles han interpretat i fet servir
les plantes.

L'etnobotànica analitza, entre altres coses, el
grau de versemblança, de veritat, que hi ha en
les creences sobre les virtuts medicinals de les
plantes.

Això suposa respectar molt, moltíssim, les
tradicions relatives a les plantes, així com els
noms populars, els usos i els rituals d'aplicació,
etc. perquè sota eixes formulacions, tot i que
pre-científiques, sovint s'amaguen autèntics
experiments portats a terme durant segles i
segles per generacions de gent immersa en el
món rural i que van trobar en les plantes
propietats medicinals, culinàries, etc. que ara
ens admira veure com les van poder descobrir.
Però, simultàniament, i com que la transmissió
d'eixos sabers ha sigut fonamentalment oral i
memorística, ha estat sotmesa a la possibilitat
d'errors que tot i no ser malintencionats poden
derivar en usos inapropiats; per això cal filtrar
eixos coneixements i contribuir a evitar els
equívocs1 que podrien dur a resultats contraris
als pretesos.

Perquè les plantes ni curen ni deixen de curar:
són els principis actius que contenen els que,
en les dosis i pautes apropiades poden causar
efectes beneficiosos... o perjudicials.

Components que solen modificar-se durant el
cicle vital de la planta, i per això poden ser tan
importants el moment de la recol·lecció o les
parts recollides. Components que poden alterar-
se en les fases posteriors en ser exposats a
l'oxigen ambiental, a la humitat, a la llum, al
medi en què es submergeixen (oli, alcohol,
etc.); i també per la forma de preparació, ja que
no és lo mateix una infusió que una decocció,
un ungüent que una crema, ni una dosi que
una altra.

I, si bé hi ha tradicions populars que són simples
fantasies crèdulament compartides, n'hi ha
moltes altres que es basen en coneixements
experimentals ben sòlids, comprovables malgrat
estar  expressats amb llenguatges pre-científics.
Així, per exemple, quan en el transcurs de les

investigacions de camp els informants ens diuen
que l'herba X s'ha de bullir durant “un
parenostre” això és una manera d'expressar
un temps d'ebullició; i només “traduir” a segons
el temps que es tarda en recitar eixa oració ens
donaria una pauta cronològica assimilable al
llenguatge científic. I el mateix podríem aplicar
a recomanacions com, per posar-ne alguns
exemples, collir-les per la Mare de Déu d'Agost
(15 d'agost) o per Sant Jordi (23 d'abril), posar-
les “a sol i serena” (a la intempèrie, tant de dia
com de nit) i altres de semblants relatives a les
formes de preparació, pautes d'administració,
etc.

En qualsevol cas l'etnobotànica intenta trobar
en eixa font inesgotable de tradició oral o ritual
els factors interpretables des del rigor científic:
analitzar, separar, identificar bioquímicament
o testar farmacològicament els principis actius
que posseeix la planta i d'eixa manera validar
o no la informació recollida sobre les plantes;
si les tradicions populars sobre l'ús de les
plantes es corresponen realment amb els
efectes que se les atribueixen, i si és així quins
components, combinacions o sota quines
condicions en són responsables.

Reptes científics ben interessants, com el
d'explicar quin és el mecanisme d'acció pel
qual eixos principis (aïlladament, sinèrgicament,
en quins contextos) exerceixen la seua funció
sanadora, i eventualment sintetitzar els principis
per fer-los accessibles a poblacions que no
tenen accés a la planta; o recomanar pautes
legals de protecció de les plantes, o millores
en els sistemes de recol·lecció i tractament
quan sovint és la pròpia planta la millor forma
d'obtindre eixos principis actius.

DIVULGAR EL PATRIMONI ETNOBOTÀNIC:
UN REPTE INACABAT

L'ús de les plantes ha acompanyat la humanitat
des dels seus orígens.

I recollir, depurar, sistematitzar-ne els usos ha
aportat notables millores a la salut, el benestar
i les condicions de vida dels humans.

En el cas de les plantes medicinals el tractat
més notable de l'antiguitat va ser l'elaborat pel
metge grecoromà Dioscòrides del s. I dC en el
seu llibre De materia medica (“els materials de
la medicina”).
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Eixe ha sigut, probablement, el llibre més traduït,
revisat, comentat i ampliat de la història de les
ciències.

L'edició més completa que ens ha arribat ha
sigut la del farmacèutic i etnobotànic català
Pius Font Quer Plantas medicinales. El
Dioscórides renovado (1961)2, el llibre de
referència imprescindible tot i els avanços en
bioquímica, farmacologia o etnobotànica que
s'han fet amb posterioritat.

En el llibre es troben, descrits, analitzats i
comentats alguns dels rituals i usos més
notables de les plantes en la nit de Sant Joan.

A una altra escala, òbviament molt més
modesta, a casa nostra s'han fet intents
d'apropar, de divulgar, el coneixement
etnobotànic més arrelat a les nostres
comarques.

N'han sigut exemples llibres com Les nostres
plantes (1985; Institut Juan Gil Albert) i Les
nostres plantes: una aproximació multidisciplinar
al món vegetal de les nostres terres (1992; ed.

El meu estimat exemplar del Dioscórides renovado, de Font Quer.
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Aguaclara), tots dos de l'autor d'aquests articles
del llibret3.

Uns anys més tard es va publicar l'excel·lent
trilogia Costumari botànic (2004; ed. Bullent),
de Joan Pellicer.

I més recentment Herbari. Viure amb les plantes
(2012; Universitat de València), de Ferran
Zurriaga i Daniel Climent4.

Obres que pretenen contribuir al coneixement
i divulgació del nostre riquíssim patrimoni
etnobotànic.

PLANTES SANTJOANERES QUE ENS HEM
DEIXAT AL TINTER

Eres com la falaguera
que la nit de Sant Joan
floreix, grana i se seca

Aquesta cobla està dedicada a la falaguera
(Pteridium aquilinum; un “helecho”, en castellà),
planta que no fa flors ni fruits però de la qual
se suposa que a mitjanit de Sant Joan fa tot el
cicle floral i solta les llavors; llavors que si són
adequadament recollides sobre un drap blanc
plegat tres vegades serviran per protegir de tot
mal i aconseguir de fer-se seguir pels
pretendents desitjats, com es conta a l'excel·lent
llibre sobre La nit de Sant Joan (1999) d'Àlvar
Monferrer i Monfort, ple de referències a les
plantes de Sant Joan.

I resulta curiós que a països europeus tan
distints com distants del nostre, com ara Estònia
o Finlàndia, existeix la mateixa creença de què
la persona que es trobe la flor de la falaguera
i reculla les llavors tindrà sort durant tot l'any.

Sí, plantes i plantes que fan coses insòlites la
nit de Sant Joan; i plantes que fins i tot
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s'adjectiven com “de Sant Joan” per diversos
motius, i que els botànics reconeixeran pel seu
nom científic5:

Blat de Sant Joan, ordi de Sant Joan: Hordeum
murinum
Botja de Sant Joan (camamilla amarga):
Santolina chamaecyparissus
Botons de Sant Joan (camamilla amarga):
Santolina chamaecyparissus
Carxofa de Sant Joan: Leuzea conifera
Coroneta de Sant Joan: Clematis flammula
Espiga de Sant Joan: Verbena officinalis
Flor de Sant Joan: Centaurium quadrifolium,
Trachelium caeruleum, Helichrysum stoechas
Frígola de Sant Joan: Thymbra capitata
Herba de Sant Joan: Artemisia vulgaris,
Artemisia arborescens
Morer de Sant Joan: Morus nigra
Pinya de Sant Joan: Catananche coerulea,
Leuzea conifera
Timó de Sant Joan (timó blanc d'Aitana):
Thymus serpylloides
Trèvol de Sant Joan: Melilotus officinalis

També el gran folklorista Joan Amades feia un
recull de plantes santjoaneres en el seu
monumental Costumari català. El curs de l'any
(1952; en cinc volums); plantes que des dels
Pirineus al Segura podem reconèixer pels noms,
usos, rituals...

Parafrasegem Amades:
“... totes les herbes ballen un ball sagrat
i màgic la nit de Sant Joan: el gram i
l'herba fresca del camp, el timó, tomello
o frígola; el romer i les rames de
saüquer, que lligats en forma de creu
i penjats darrere les portes de les cases
allunyen les bruixes.

I la rosa carlina que servirà d'amulet
protector si es col·loca a la porta de les
cases o als brancals de les finestres.

I els trèvols de quatre fulles que porten
sort a les fadrines; i la fusta de noguera
que si es talla eixe dia tenia la virtut
d'evitar que les barques s'afonaren.
 ¡I qui sap si Stradivarius no sabia que
la nit de Sant Joan era la millor per eixir

L'autor d'aquest article amb unes carlines (Carlina acaulis) penjades
sobre una finestra d'una casa dels Pirineus.
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a buscar els arbres amb la fusta dels
quals manufacturaria els seus violins...!

I moltes i moltes altres herbes, arbres,
mates i arbustos s'omplin de grans
virtuts en aquesta nit màgica: l'albarzer
i les fulles d'hedra, les cebes marines,
i la figuera infernal o ricí, les rames del
vimer o de la figuera; la ruda i l'espígol;
 el donzell i l'espí blanc; l'avellaner, el
llorer i el garrofer; la camamil·la i l'herba
de Sant Joan, els esqueixos de les
clavellines i la falaguera... sense oblidar
les carrasques que gemeguen (una de
cada set), i els arbres que gaudeixen
eixa nit de la gràcia de parlar”.

Aquesta llarga enumeració ens pot servir per
comprovar els coneixements de botànica
popular, que probablement seran més escassos
a mesura que siguem més joves i més urbanites
ja que la nostra experiència en plantes sol ser
minsa comparada amb la d'aquella gent que
eren de poble i que tant sabien o creien saber
per experiència, per costum o per creença.

Sí, podríem comentar totes aquestes i moltes
més.

Però s'esgotaria la paciència del lector.

I la festa espera.

I no podem ni devem fer-la esperar.

Així que ¡a gaudir la nit de Sant Joan!

I, si és possible, amb plantes.

1 I també els fraus propiciats per estafadors de tota mena que proliferen emparats en el mal ús de paraules com “tradicional”
“natural” i altres de semblants; en eixe sentit l'etnobotànica no accepta qualsevol opinió, creença, tradició o superstició
si no és prèviament analitzada sota criteris científics, i per molt emparada que estiga sota frases com "les plantes curen",
"lo natural és bo", ni perquè es presenten sota marques comercials com “ecològic”, “orgànic” o difuminades en generalitzacions
simplistes que ens durien a considerar que, per exemple, la mortal cicuta “és bona” tan sols perquè és una planta “natural”,
“orgànica” o “ecològica”.

2 Sobre l'extraordinària figura de Font i Quer i la importància dels seus estudis etnobotànics recomane visualitzar els
videos https://www.youtube.com/watch?v=aoKIZM-LMNQ  i https://www.youtube.com/watch?v=kghhavH0_Ss

3 Daniel Climent Giner (Alacant, 1952). Catedràtic de Ciències de la Natura. Autor de llibres de text i  manuals d'etnobotànica;
conferenciant habitual i col·laborador en revistes dedicades a didàctica i divulgació de les ciències (Mètode, Espores,
Daualdeu, etc.).

4 Sobre aquest llibre es poden consultar videos com els següents: https://www.youtube.com/watch?v=84Pf4BxWYNY //
https://www.youtube.com/user/DanielCliment/search?query=herbari // https://www.youtube.com/watch?v=c2Tu29miQ4A

5 El llistat s'ha confeccionat a partir de l'extraordinari recull Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (2014), coordinat
per Joan Vallès, i que també es troba en versió on line http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/191/Cerca/10/

Sobre l'enorme importància d'aquesta obra es recomana consultar els següents articles i videos:
http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/viewArticle/137055
https://www.youtube.com/watch?v=KFOy-Oq_C9o&t=397s //
https://www.youtube.com/watch?v=UjII_sUxIkk&t=289s //
https://www.youtube.com/watch?v=zaS0y87HP2c&t=393s



Els carrers de Benalua descobreixen els traços
de la història del nostre barri i la dels seus socis
fundadors (la Societat "Los Diez Amigos");
coneixem la nòmina de memòria, ja que els
seus noms i cognoms bategen els carrers pels
quals deambulem diàriament; noms i cognoms
que han quedat gravats en el marbre blanc de
la làpida fundacional de la placeta: José Carlos
de Aguilera i Aguilera (Marquès de Benalua),
José Soler i Sánchez, Juan Foglietti i Piquer,
Amando Alberola i Martínez, José Carratalá i
Cernuda , Pascual Pardo i Gimeno, Francisco
Pérez Medina, José Guardiola i Picó, Pedro
García Andreu i Arcadio Just Ferrando.

No obstant això, molt pocs coneixen el nom de
Clemente Miralles de Imperial, el nom d'un
dels socis que van propiciar la construcció del
nostre barri ,  membre fundador l l igat
profundament als orígens de Benalua, el nom
del qual no va ser gravat en esta làpida
fundacional. No té carrer, ni plaça, ni passeig
a Benalúa. Esborrat de la història.

A molts, igual que a mi, sempre ens ha fascinat
l'enigmàtica figura de Clemente Miralles de
Imperial i el seu efímer pas per la Societat "Los
Diez Amigos", fins al punt de convertir-se en
un dels nostres misteris favorits de la història
del barri de Benalua per la quantitat
d'interrogants que desperta. Afortunadament,
gràcies al blog barriodebenalua.es, vam poder
posar-nos en contacte i treballar en col·laboració
amb D. Antonio J. de Febrer Bertran Miralles
de Imperial i Verdaguer-Dorca, Marquès de
Gironella i de Saudín, rebesnét de Clemente
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Clemente Miralles
de Imperial,
l'onzè amic

Ernesto Martín Martínez

Retrat inèdit de D. Clemente Miralles de Imperial.
La imatge pertany a D. Antonio J. de Febrer Bertran Miralles de
Imperial
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Miralles de Imperial.

Don Clemente Miralles de Imperial i Jiménez
de Frontín1 va nàixer a Elx, el 5 d'agost de
1848, fill del matrimoni format per l'advocat
il·licità Pedro Miralles de Imperial i Francisca
Giménez de Frontín. Va estudiar a la Universitat
de València i a la Universitat Lliure de Múrcia
la Llicenciatura de Ciències Físic-Químiques.
Va accedir a les proves de grau de Llicenciatura
en la Universitat Lliure de Múrcia en el curs
1871-1872, tenint com a examen final
"Preparació de cinc-cents grams d'amoníac".
El senyor Miralles de Imperial es va casar en
dues ocasions: el seu primer matrimoni va ser
amb la dama caritativa de la burgesia alacantina
Marta Barrie i Larrós, presidenta de l'Asil de
Nostra Senyora del Remei situat al Passeig de
Campoamor, amb qui va tenir cinc fills (Marta,
Julián, Carlos, Agustín i Claudio Miralles de
Imperial Barrie); després d'enviudar, va tornar
a casar-se amb la catalana Maria Montserrat
Arnús Fortuny, d'il·lustre família de banquers,
amb qui va tenir una filla, María Luisa Miralles
Arnús.

El seu primer matrimoni unirà a Clemente
Miralles amb Benalua per sempre, ja que la
seua dona, Marta Barrie, amb qui residirà a
Alacant des de 1875 al número tres de la plaça
de Ramiro, era filla del cònsol britànic D.
Benjamin Barrie i Downie, propietari d'uns
terrenys sobre els quals més endavant es
construiria el barri de Benalua. Podem donar
compte de que D. Clemente és un dels grans
artífexs de la construcció del barri de Benalua
al trobar (de la mà familiar del seu sogre)
terrenys per a promoure la construcció d'un
barri diferent a la ciutat d'Alacant i així complir
el famós "somni" de Pascual Pardo Gimeno.

Don Clemente va ser el President de la Societat
"El Fomento" (1878), director general de la
Companyia General de Tabacs de Filipines

(1881), Conseller d'aquesta Companyia i del
Banc Hispano Colonial2, Societat Hullera
Espanyola (1892), Ferrocarril d'Alcantarilla a
Lorca i Portland Asland (Companyia General
d'Asfalts i Portland SA), així com Comendador
de l'Ordre de la Corona a Itàlia. Per les seues
implicacions d'ultramar se li concedeix la Gran

Retrat de D. Benjamin Barrie i Downie, cònsol britànic, d'uniforme
i amb Creu de l'Ordre de Carlos III.

Pare de Marta Barrie i sogre de D. Clemente Miralles de Imperial.

Propietari de part dels terrenys on més endavant es construiria el
barri de Benalua.

La imatge pertany a D. Antonio J. de Febrer Bertran Miralles de
Imperial.

1 Mantinc "Jiménez" en el seu cognom, seguint l'esquela publicada de La Vanguardia el dijous, 17 de desembre de 1925,
encara que llegim "Giménez" en la seua partida de naixement i "Ximénez" en altres articles, considerant que la redacció
de l'esquela compta amb el vistiplau de la seua família.

2 En 1876, i per iniciativa del marquès de Comillas, es va constituir a Barcelona el Banc Hispano Colonial, promotor
d'empreses de gran importància com la companyia Transatlàntica, o la Companyia General de Tabacs de Filipines. Amb
la pèrdua de les últimes colònies (Cuba, Puerto Rico, Filipines i la Micronèsia) es va iniciar la seva decadència, fet que
va implicar la seva refundació el 1901, com a Banco Hispano Americano. D'esta manera, la implicació de D. Clemente
a la CGTF li obri les portes de, entre moltes altres companyies, del BHC.
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Fonts consultades per a l'elaboració de
l'article:

** Testimoni i imatges de D. Antonio J. de
Febrer Bertran Miralles de Imperial i Verdaguer-
Dorca, Marquès de Gironella i de Saudín.

AAVV, I Centenari del Barri de Benalua, Banc
d'Alacant, 1984.

Acta fundacional i Reglament per al Règim de
la Societat "Los Diez Amigos" en Gaceta de
Madrid, 20 de juliol de 1883, nº 201, pàgina
115.

BODEWIG BELMONTE, R., i MARTÍN
MARTÍNEZ, E., "Clemente Miralles, l'expulsat"
i "Desvetllant misteris sobre D. Clemente
Miralles" a www.barriodebenalua.es.

CAMPELLO QUEREDA, Alfredo, Guia de
carrers biogràfic del barri de les Carolines
d'Alacant, (Pendent de publicació).

CERDÁN TATO, Enrique, "Què va ser de Marta
Barrie?" a La Gatera, Alacant, 1993.

ESTABLIER COSTA, Rafael, Enyorances i
records benaluenses, Caixa d'Estalvis Provincial
d'Alacant, 1976.

La Vanguardia, 17 desembre de 1925, pàgina 2.

LÓPEZ FERNÁNDEZ, C., VALERA, M., "La
vessant científica de la Universitat Lliure de
Múrcia (1869-1874)" a Llull, vol. 25, núm. 53,
pp. 425-458.

SOCIETAT ANÒNIMA "LOS DIEZ AMIGOS",
Memòria i resum d'actes i de comptes de la
Societat Anònima Los Diez Amigos, Alacant,
Impremta de Juan José Carratalá, 1902
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Creu de l'Ordre d'Isabel la Catòlica3. Va
formar part de la Societat "Los Diez Amigos"
des de les primeres reunions en la casa del
marquès de Benalua i el seu nom consta en la
nòmina oficial de l'Acta Fundacional i Reglament
per al Règim de la Societat "Los Diez Amigos"
en la Gaceta de Madrid publicada el 20 de juliol
de 1883. En ella, apareix com "D. Clemente
Miralles de Imperial i Frontín, de 33 anys, vidu,
industrial." La seua primera dona, Marta Barrie,
tenia tan sols trenta-nou anys quan va morir,
a conseqüència d'una pneumònia crònica, el 3
de gener de 1883. Un mes més tard de la seua
mort, el 5 de febrer de 1883, se signa l'Acta
Fundacional que es publica en juny a la Gaceta
de Madrid; no obstant això, al començament
de les obres del barri de Benalua, el 7 de juliol
de 1884, Clemente Miralles ja no apareix a la
Societat, va cessar del seu càrrec en la Societat
Anònima i va ocupar el seu lloc el senyor
arquitecte Guardiola.

Les incògnites sobre el cessament de Clemente
Miralles de Imperial desperten múltiples
interpretacions. Va abandonar voluntàriament
"Los Diez Amigos"? És que va ser expulsat de
la Societat? La llegenda benaluense ens explica
la tristesa del senyor Clemente, vidu, que

abandona el florent barri alacantí per escapar
del dolorós record de la mort de Marta, però la
veritat és que des de finals del segle XIX es va
establir a Barcelona per encarregar-se de la
Companyia General de Tabacs de Filipines i
altres empreses amb seu a Catalunya, encara
que va seguir participant de la vida de la ciutat
d'Alacant i, molt especialment, del barri de
Benalua, del que va continuar sent accionista.
D. Clemente Miralles va morir a Barcelona el
dimarts 8 de desembre de 1925 i el seu funeral
va tenir lloc el divendres 18 de desembre a la
parròquia de Sant Vicenç de Sarrià a les deu
i mitja del matí. Des d'aleshores, el seu record
s'ha anat apagant lentament, arribant-se a
oblidar l'activitat d'este reconegut bibliòfil que
va manar recopilar la major informació
documental sobre la llengua tagala. Avancem
un pas en la reconstrucció de la història
alacantina i reconeguem la participació i
implicació de Don Clemente Miralles en la
construcció del nostre barri, perquè deixe de
ser l'únic membre fundador de "Los Diez
Amigos" que no té carrer a Benalua.

.

Esquela de Clemente Miralles publicada a La Vanguardia el dijous, 17 de desembre de 1925.

3 Concebuda en esta època per «premiar la lleialtat purificada a Espanya i els mèrits de ciutadans espanyols i estrangers
en bé de la Nació i molt especialment en aquells serveis excepcionals prestats a favor de la prosperitat dels territoris
americans i ultramarins».
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El passat 4 de setembre de 2016, ens va deixar
el gran artista Remigio Soler López.

Volgut i respectat per tots aquells que el van
conéixer, en aquest primer any sense ell, la
nostra foguera vol dedicar-li estes línies
d'agraïment per tot allò que va fer en el món
de les festes del foc.

Encara que no ha sigut la faceta més extensa
dins de la seua carrera, sempre el recordarem
com un dels artistes que va canviar l'estètica
de les fogueres.

Persona pròxima i senzilla, era un enamorat
de la seua ciutat i principalment del seu barri
de Benalúa, en el que residia amb la seua
inseparable esposa Tere.

Un acudit, una història. Sempre tenia
conversació per als seus veïns i amics. Era
capaç de contar anècdotes de la seua vida i
de la seua obra, i sense adonar-te, es passaven
les hores escoltant tot allò que et deia.

Encara que el seu estudi ha estat obert a tots
els que volien conéixer-lo, ha sigut l'artista
desconegut per a molts, però no per als
Benaluenses de tota la vida.

La fatalitat va fer que no poguera disfrutar de
la conferència del cicle “Descubre una obra”
organitzada pel MUBAG el 7 de setembre de

Adéu
Remigio!!!

Mª Amparo Martínez Cremades
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2016, en la que Juan A. Roche Cárcel, ens va
parlar sobre l'evolució de la seua obra i en
concret sobre una tal la denominada
“Apocalipsis”, ja que va morir a penes tres dies
abans.

Tampoc va poder estar en la inauguració de
l'exposició antològica de la seua obra, exposada
en la Sala Municipal d'Exposicions Llotja del
Peix d'Alacant des del 30 de setembre al 27
de novembre de 2016, que amb tant afecte i
esforç van organitzar els membres de
l'Associació de veïns de Benalúa “El Templete”.
Si van estar la seua dona, els seus fills i néts,
en un acte emotiu en què van rebre l'afecte de
tots els que ens vam congregar allí.

En ella vam poder admirar una mostra de la
seua extensa obra: talles en fusta, murals,
aquarel·les, il·lustracions per a llibres, esbossos
de fogueres, portades de llibret... Tota una
selecció dels seus diferents treballs.

Gràcies per deixar-nos el teu art. Sempre et
recordarem.
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1 Visita taller constructor 2016

2 Festival paelles 2016

3 Exposició ninot 2016

4 Ninot 2016

5 Ninot infantil 2016

6 Premis ús del valencià 2016

7 Entrada del pregó 2016

8 Cavalcada del ninot 2016

9 Entrada de bandes 2016

10 Plantà foguera 2016

Activitats foguera
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24 Processó de Sant Nicolau

25 Fogueres en Nadal

26 “Roscón” de Reis

27 Presentació Falla germana 2017

28 Petició Belleses i Dames d'Honor 2017

29 Carnestoltes 2017

30 Presentació Belleses i Dames d'Honor 2017

31 Falles València 2017

32 Setmana Santa 2017

33 Convivències Candidates 2017

34 Fira del Llibre 2017

35 Santa Faç 2017

36 Passarel·la del Port infantil 2017

37 Passarel·la del Port 2017
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Dia 24 de Juny

12.00 hores.
Missa solemne i Ofrena floral

foguera
Benalua
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foguera2017

La vida és una contínua lluita d'oposts. Dos elements,
enfrontats, són els que sempre donen ales i contingut a
l'impuls vital. La lluita d'un contra un altre fa que el motor
del món es moga, provoque reaccions i facilite la pròpia
existència. Perque no existix el blanc sense el negre, la
purea sense lo corrupte i la bondat sense la maldat. Sempre
dos hi ha, i cadascún ha de triar quin li representa més.
Cal triar entre ser el cigne blanc o ser el cigne negre. Baix
l'evocació del clàssic ballet de “El llac dels cignes” de
Chaikovski, enguany vertebrem la foguera a partir de les
dualitats que imperen en el món.  En el centre i remat
vorem a la princesa Odette, l'elegant cigne blanc:
protagonista, estrela i representació de la virtut. Al seu
costat, la bruixa Odile, el malvat cigne negre: envejosa,
embaucadora i retortillada. Dos cares d'una moneda que
es representa observada per la taranyina de sentiments
pasionales del món actual.

La foguera tractarà de portar les dualitats al seu punt àlgit
de comparació. El dia i la nit contrasten en la festa de les
Fogueres, en un dia solejat i replet de bellesa i esplendor,
i una nit obscura plena de botelló, problemes i queixes. El

fort i el dèbil, clàssica representació del poder front al
poble es dona el regrés, es giren les tornes i el poder
corrupte és cada dies més dèbil observat pel poble que
ha despertat de la seua letàrgia. Vore el got mig ple o mig
buit depén de cóm t'hagen afectat les clausules sol, les
hipoteques o les preferents, mentres uns atres tiren de
targetes black, paraisos fiscals i evasió d'imposts.

Lo vell i lo nou també es compara. ¿Podrien ser Sonia
Castedo i Gabriel Echávarri? Lo vell podria ser el rom
“Brugal” i lo nou un Ikea, o tal volta un megapont. Lo fret
i lo calent es correspon en lo curt i en lo llarc entre una
parella que sembla no estar coordinats a l'hora de les
seues trobades amoroses. Iguals i iguals. Perque iguals
i diferents no és una opció. Tots som iguals en el món,
encara que les notícies moltes voltes vullguen fer-nos
creure lo contrari. De lo car i lo barat tenen la culpa les
marques: exclusives, pijo, blanques i de tot a cent. I allà
observant des de lo alt Mercadona, disposta a dominar al
món. I cóm no, la Bella i la Béstia, que poden tindre certa
semblança en dos coneguts polítics d'àmbit nacional, un
en barba i un atre en coleta. ¿Quí és quí?

Lema:
Cigne blanc, cigne negre

Artista:
Carlos Carsí García
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foguera
infantil2017
Lema:
Boreal

Artista:
Raúl García Pertusa

Raúl Garcia Pertusa, ens porta aquest any fins a l'altra punta del
planeta terra, on més fred fa, per poder veure i contemplar a
Aurora.

Què qui és Aurora ?. Doncs ella és, a part del nostre centre en la
composició, la reina dels fenòmens nocturns coneguts com les
aurores boreals. Cal venir fins aquí, per veure un munt d'amics
que viuen allà.

Les estrelles, no porten molt bé que al cel existisca quelcom que
brille més que elles, i al mateix temps Aurora, intenta calmar i que
tot regne en pau, perquè els habitants d'aquesta part del món i
en 2017 tota Alacant, puguen gaudir del viatge que els ha preparat
Raúl García Pertusa, a Boreal.
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comissió2017
PRESIDENTA: Mª Amparo Martínez Cremades
VICEPRESIDENT-TRESORER: Manuel Alejandro
Castillo López
SECRETÀRIA: Rosa Mª Armiñana Ruiz
DELEGADA FEDERACIÓ: Pilar Rodríguez Insa
DELEGAT LOTERIES: Joaquín Sanchiz Gimeno
DELEGADA INFANTILS: Inmaculada Castillo López
DELEGADA CULTURA: Mª José Martínez Cremades
DELEGACIÓ ARTÍSTICA: Dylan Martínez Djihoud
i Rosa Mª Sanchiz Armiñana
DELEGADA BELLESES: Ana Belén Lucas Maillo
DELEGADA RECOMPENSES: Pilar Payá Gonzálvez
DELEGAT ESPORTS: Raúl Ferrer Madrigal
DELEGADA MONUMENTS: Sara Djihoud Orts
DELEGADA FESTES GERMANES: Clara Escrich
Quiñonero

VOCALS:
Gabriel Azuar Domenech, Paula Llorens Llopis,
Salma Llorens Llopis, Juan Antonio López Parres,
Laura Martínez Carpio, Elisabeth Martínez Djihoud,
Lourdes Miñano Pérez, Laura Muñoz Más,
Andrea Orts Rodríguez, Marina Orts Rodríguez,
Laura Ramírez Pérez, Sonia Ramírez Pérez,
Cristina Sanchiz Armiñana, Encarni Segura Gómez,
Luis Valero Torregrosa.

COMISSIÓ INFANTIL 2017

PRESIDENTA: Lara Ponce Más
VICEPRESIDENT: Juan José de la Torre Payá
DELEGAT FEDERACIÓ: Alex Gallego Sebastiá

VOCALS:
Daniel Aliaga Torregrosa, María Arronis Miñano,
David Benito Sanchiz, Leo Benito Sanchiz,
Aitana Castillo Arenas, Hugo Fernández Sanchiz,
Lucía Fernández Sanchiz, Marcos Flores Martínez,
Alejandro García Alcaraz, Sara González de la Aleja
Pérez, Andrea Jiménez Más, Cristina Muñoz Más,
Henar Muñoz Más, Nicolás Saiz Lucas, Irene Segura
Gómez, Carmen Valdés Casanova, Álvaro Vilaplana
Alcaraz, Andrea Vilaplana Alcaraz, Daniel Vilaplana
Alcaraz.

COL·LABORADORS D’HONOR

Diputació Provincial d'Alacant.
Ajuntament d'Alacant.
Parròquia Sant Joan Baptista.
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 21 maig
Com en anys anteriors, celebrarem el ja tradicional
FESTIVAL DE PAELLES, en el que compartirem
un dia de convivència amb les altres comissions de
fogueres i barraques.

 27 maig
A les 20:00 hores Proclamació de la Bellesa del
Foc i les seues Dames d’Honor al Auditori de la
Diputació Provincial (ADDA). A les 23:00 hores Festa
de la Proclamació al Parc Lo Morant.

 28 maig
A les 18:30 hores Proclamació de la Bellesa del
Foc Infantil i les seues Dames d’Honor al Auditori
de la Diputació Provincial (ADDA).

 2 juny
A les 20:30 hores se celebrarà en la Plaça
d'Espanya, al costat del Monument al Foguerer,
l'Homenatge als Foguerers i Barraquers que ja
no estan amb nosaltres. A les 21:00 hores tindrá
lloc la Desfilada del Pregó, desde la Plaça
d’Espanya, pel carrer Sant Vicent, fins a la Plaça
del Ajuntament, on un any més, assistirem al Pregó
Oficial de Festes.

 10 juny
A les 20:00 hores Cavalcada del Ninot, des de la
Plaça dels Estels i seguint el recorregut oficial.
Portarem disfresses relacionades amb el ninot de la
nostra foguera, sempre amb el bon humor que
caracteritza esta desfilada.

 16 juny
A les 23:00 hores tindrà lloc l'Arribada del Foc.
Gaudirem d’un bonic espectacle de focs d’artifici, al
costat de “El Corte Inglés” de l'Avinguda Maisonnave.

 17 juny
A les 19:00 hores començarà l'Entrada de Bandes
i Desfilada de Comissions, des de la Plaça dels
Estels, on participarem acompanyats de la nostra
banda de música.

 19 juny
Esta nit, igual que l'any passat, serà la plantà de la
nostra foguera infantil. Durant el capvespre aniran
arribant els elements principals de les nostres
fogueres i començarem amb la planta.

20 juny
Al matí, rebrem la visita del Jurat Qualificador de
Fogueres Infantils. Esperem que este siga un bon
any i ens donen algun premi. Per fi ha arribat la nit
de la planta de la nostra foguera adulta. Al llarg
del dia, acabarem el muntatge del nostre racó i a la
nit començarem la festa amb música de discomòbil.

 21 juny
Al matí, esperarem la visita del Jurat Qualificador de
Fogueres Adultes. A les 19,00 hores cercaviles pel
nostre districte, i més endevant ens dirigirem fins
a la Plaça dels Estels per participar en l'Ofrena de
Flors a la nostra patrona, la Mare de Déu del Remei.
A la nit, de nou, gaudirem de la música en el nostre
Racó Popular fins a altes hores de la matinada.

 22 juny
Al voltant de les 11.00 hores ens dirigirem fins a la
Plaça de l'Ajuntament per a arreplegar els premis
que ens hagen concedit durant el present exercici i
que esperem siguen molts. La vesprada d’este dia,
la dedicarem als més xicotets de la nostra comissió.
Tindrem berenar, jocs, concursos i moltes sopreses
per a tots ells. I mentrestant al centre de la ciutat
continuarà l'Ofrena de Flors a la patrona. A la nit,
més música i més festa en el nostre Racó.

 23 juny
A les 10 del matí, visitarem les fogueres dels
districtes amics i veïns. A la vesprada cercaviles
pel barri. En el centre de la ciutat tindrà lloc la
Desfilada Folklòrica Internacional. A la nit, revetlla
en el nostre Racó.

 24 juny
Dia gran de la nostra festa. A les 12.00 hores, Missa
Solemne i ofrena de flors en honor a Sant Joan
Baptista en la parròquia. A les 16.00 hores visitarem
les Fogueres de Categoría Especial. A mitjanit i des
del cim del Benacantil, es llançarà la tradicional
Palmera amb què comença la cremà. A la nit,
seguirem amb la música en el nostre Racó i
esperarem que arriben els bombers per cremar les
nostres fogueres.

 25, 26, 27, 28 i 29 juny
Com sempre i a les dotze de la nit gaudirem dels
castells de focs d’artifici des de la platja del Cocó
que tant ens agraden als festers de fogueres.

programa
de festes
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fogueres2016

Lema:
Renéixer

Artista:
Carlos Carsí García

Segon Premi tercera categoria

Segon Premi segona categoria infantil

Lema:
La nit de Sant Joan,

una nit de bruixes

Artista:
Raúl García Pertusa




