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Hi trobareu les citacions textuals de les rondalles, les
especificacions populars i científiques de cada planta, així
com els seus corres ponents dibuixos a color, creats

expressament per Andrew Pinder.
L'objectiu de l’obra és polifacètic, multidisciplinari, que es pugui
emprar com a referència literària, com a eina per a mestres i
alumnes que treballin amb un hort escolar i com a estudi del medi
natural. També serà útil com a obra de consulta, per a localitzar
les rondalles on són descrits els arbres o les plantes, per als
amants del medi natural, la pagesia i les tradicions nostrades.
Cada fitxa inclou la seva referència bibliogràfica, els textos on se
cita la planta o l’arbre, amb el títol de la rondalla, tom i pàgina, i
un o diversos dibuixos.

Carles Amengual i Vicens
(Selva, 1956) és metge homeòpata i biòleg. Ha
estudiat la medicina tradicional i les plantes de
diversos països. És especialista en plantes
medicinals per la Facultat de Farmàcia de Pisa.
Es va diplomar en acupuntura al China Medical

College, i en medicina tradicional tibetana a la International
Academy for Traditional Tibetan Medicine. Va fer la tesi doctoral
Flora medicinal de les illes Balears. Està especialment interessat
en etnobotànica i en manuscrits antics de plantes medicinals. Ha
fet les llicenciatures d’Humanitats, Estudis d’Àsia oriental i Ciències
Religioses.

Totes les plantes i els arbres mencionats a les rondalles mallorquines i profusament il·lustrat.
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Més informació: http://www.documentabalear.cat/cataleg.php?id=675


