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Maria, la trementinaire
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Aquest conte vol reivindicar i us vol explicar la importància que sem-

pre han tingut les plantes medicinals i les trementinaires, que les uti-

litzaven i les donaven a conèixer, com la Maria Majoral (1887-1976) i 

tantes altres dones sàvies. 

Comencem amb una pregunta:

-Què fem quan ens trobem malament?

La majoria contestareu:

-Anar al metge i prendre els medicaments de la farmàcia...
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Però no sempre hi ha hagut farmàcies i medicaments.

Les primeres medecines eren fetes amb plantes que s'havia 

demostrat que ajudaven a guarir algunes malalties deter-

minades. 

Qui preparava aquestes medecines eren dones que vivien a 

pagès, en el camp, que coneixien les propietats de les plan-

tes i que sabien com preparar els remeis. 

A algunes d’aquestes dones se les anomenava trementi-

naires perquè feien servir trementina, un oli que es treu del 

pi i que té propietats medicinals.
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Això de curar els malalts amb les plantes és una ciència que ja 

ve de la prehistòria, de l’antic Egipte, dels grecs i romans i que 

va continuar a l'edat mitjana. 

Llavors, a cada monestir, hi havia un jardí amb plantes medi-

cinals. I així va  anar continuant fins a arribar als nostres dies.

Però coneguem la nostra protagonista. Es diu Maria, va néixer 

a Tuixent, a la Vall de la Vansa, un poblet molt petit del Pirineu, 

al mig de moltes muntanyes. 

La seva mare i la seva àvia ja eren trementinaires i, tal com 

fa avui la Maria, també curaven les persones amb les plantes. 

Com tantes altres dones, la mare de la Maria va fer moltes 

altres feines, però no volia que tot el que havia après sobre les 

plantes es perdés. 

Va ser per això que va voler ensenyar els remeis a la seva filla.
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