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USOS I VIRTUTS DE LA SÀLVIA DE MARIOLA

LA PLANTA DE LA DONA

Antonio Belda, Emili Laguna i Benito Zaragozí

La sàlvia mariolenca (Salvia la-
vandulifolia subsp. mariolensis) 
és una planta aromàtica llenyosa 
cespitosa, de tija simple i amb pèls 
glandulars. Les fulles són més o 
menys ovalades o oblongues, dues 
o tres vegades més llargues que 
amples, de color grisenc o blanqui-
nós. El calze és de tipus no bilabiat, 
amb cinc dents gairebé iguals, no 
reticulat entre les venes i amb pèls glandulosos. La co-
rol·la és de color blau violaci. Es tracta d’un arbust baix, 
que arriba a fer de 30 a 60 cm. Floreix entre els mesos 
de maig i juliol, ambdós inclosos. Aquesta planta ofe-
reix una olor molt agradable i un tast intens però un poc 
amarg. La flaire emana dels olis essencials continguts en 
les nombroses glàndules que cobreixen bona part de la 
planta, tant assentades sobre fulles i tiges, com disposa-
des coronant els pèls abans indicats. 

Es coneix la composició química de la sàlvia, tot i que 
el que reflecteix la literatura correspondria fonamental-
ment a Salvia officinalis L. i Salvia lavandulifolia subsp. 
lavandulifolia, que varien sobretot en la proporció de 
components. La fulla de sàlvia conté: 1-2,5 % d’oli es-
sencial constituït principalment per alfa i beta-tuiona 
(35-60 %), càmfora i 1,8-cineol; tanins; àcid rosmarínic; 
flavonoides; diterpens amargs (carnosol); triterpens i es-
trògens. La droga sencera desseca-
da conté com a mínim 15 ml / kg 
d’oli essencial, i la droga tallada, 
un mínim de 10 ml / kg, calculades 
ambdues respecte a droga anhidra.

■ ECOLOGIA

Aquesta planta és molt similar a la 
sàlvia comuna o de muntanya (S. 
lavandulifolia Vahl subsp. lavan-
dulifolia), només que es presenta 
fonamentalment en el territori 
diànic, però també està present 
en altres comarques valencianes 

com la Vall d’Aiora, l’Alt Vinalopó 
i la Canal de Navarrés. Habita so-
bre substrat bàsic (calcàries i mar-
gues) i pedregós, entre 700 i 1.200 
metres d’altitud, formant part de 
matolls heliòfils. És relativament 
abundant en aquests espais natu-
rals. La sàlvia de muntanya és si-
milar però menys blanquinosa i de 
caire més erecte, i ocupa altituds 

paregudes o una mica més elevades des del centre de 
València fins al nord de Castelló. 

Hi ha una tercera sàlvia valenciana similar, S. lavan-
dulifolia subsp. approximata (Pau) Figuerola, exclusiva 
del Racó d’Ademús i els seus voltants; es tracta d’una 
mata atapeïda –fins i tot conreada a baixa altitud– i de 
flors rosades. Una quarta espècie, la sàlvia oficinal (S. 
officinalis) prové de la Mediterrània oriental, es cultiva 
d’antic i de vegades es naturalitza; és una planta més 
elevada, de fulles més verdoses i flaire ben diferent. 

Al País Valencià trobem una sèrie de topònims que fan 
referència a aquesta planta, com són el tossal de la sàl via 
(La Safor), el maset de la sàlvia (Alcoleja), el barranc de 
la sàlvia (Biar), la font dels salviars o el racó dels salviars 
a Carcaixent. A més, trobem també 29 carrers anome-
nats Sàlvia a la província d’Alacant, sis a València i un 
a Castelló; però només els noms alacantins es refereixen 

amb més probabilitat a la planta de 
Mariola.

■  SÀLVIA,	ETNOBOTÀNICA		
I	CULTURA

La sàlvia de Mariola és una planta 
que està considerada com a pana-
cea en la cultura popular del País 
Valencià, ja que té una gran varie-
tat d’aplicacions etnobotàniques, 
sovint lligades a les malalties de 
la dona. El fet que la sàlvia con-
tinga entre els seus principis ac-
tius un estrogen la fa una planta 

La	sàlvia	de	Mariola	(Salvia lavandulifolia	subsp.	mariolensis)	és	una	planta	aromàtica	present	al	territori	diànic	i	a	les	comarques	valencianes	de	
la	Vall	d’Aiora,	l’Alt	Vinalopó	i	la	Canal	de	Navarrés.

Nom	científic:
Salvia lavandulifolia subsp.	mario len
sis (Figuerola) Alcaraz & De la Torre.

Nom	popular:	
Sàlvia,	sàlvia de Mariola,	sàlvia mario-
lenca,	sàlvia de serra,	sàvia.

El	nom	prové	del	llatí	salvus,	que	vol	dir	
“protegit”,	“salvat”	i	feia	al·lusió	a	l’acció	
regeneradora	de	la	planta	sobre	l’orga
nisme.	 L’epítet	 mariolensis	 fa	 evident
ment	referència	a	la	serra	de	Mariola.

«LA SÀLVIA ÉS UNA 

BONA ALTERNATIVA 

A TRACTAMENTS DE 

SUBSTITUCIÓ HORMONAL 

A BASE D’ESTRÒGENS 

SINTÈTICS»
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indicada per als trastorns hormonals femenins com les 
irregularitats menstruals (es considera una planta em-
menagoga), o fins i tot la infertilitat. També la sàlvia és 
una de les plantes més indicades en la medicina popular 
per atenuar els efectes de la menopausa i és una bona 
alternativa a tractaments de substitució hormonal a base 
d’estrògens sintètics –que poden arribar a ser perillo-
sos–, perquè alleuja considerablement els símptomes de 
la menopausa com sufocacions, nàusees, vertígens, colps 
de calor, sudoracions nocturnes i mals de cap. Per contra, 
és una planta contraindicada durant els primers mesos 
de l’embaràs a causa de la seua propietat emmenagoga 
que estimula la menstruació. En canvi, presa durant l’úl-
tim mes, es diu que ajuda a tenir un part més ràpid i fàcil. 
D’altra banda, s’ha d’evitar la ingestió en les dones que 
estan alletant, ja que bloqueja la producció de llet.

Entre altres usos populars, s’empra en forma d’in-
fusió com a astringent i digestiva, en cas d’indigestió, 
pesadesa o malestar estomacal, virtut compartida amb 
altres plantes aromàtiques de la mateixa família botàni-
ca. També s’utilitza com a relaxant després de produir-se 
el vòmit, serveix com a tranquil·litzant i ajuda a recupe-
rar-se dels marejos. Millora la circulació sanguínia i, a 
més, és hipotensora i hipoglucemiant. Tradicionalment, 
la sàlvia també s’ha utilitzat per combatre afeccions 

respiratòries simples, com inflamació de les angines, 
afonia, faringitis, grip, laringitis, constipats, tos, refre-
daments i també per rebaixar la febre. És diürètica i de-
toxificant. Les fulles de sàlvia tenen acció antibacteriana 
i antifúngica, a causa principalment de l’oli essencial, i 
acció antiviral deguda, en part, als diterpens. D’aquesta 
virtut esdevé el seu ús tradicional com a planta vulnerà-
ria que, aplicada directament o en forma de compreses 
o cataplasmes, és cicatritzant i impedeix que les ferides 
s’infecten, i per això s’utilitza per curar nafres i úlceres. 
La sàlvia a més ajuda a conservar l’acetilcolina, que és 
un neurotransmissor del qual depèn un millor funciona-
ment del cervell. 

En els seus usos cosmètics, aquesta planta s’utilitza, 
en forma de crema o loció, per a la pell, la caiguda del 
cabell, la caspa, els cabells blancs i la pudor corporal. 
També és un potent relaxant muscular, recuperador dels 
esforços físics excessius. Les seues fulles es poden mas-
tegar com a dentífric o per enfortir les genives, curar 

La	sàlvia	de	Mariola	destaca	per	 la	seua	olor	agradable,	que	emana	
dels	olis	essencials	que	contenen	les	diferents	glàndules	que	cobrei
xen	bona	part	de	la	planta,	tant	a	les	fulles,	com	a	les	tiges	i	els	pètals.

La	corol·la	de	la	sàlvia	mariolenca	és	de	color	blau	violaci.	La	floració	
es	produeix	entre	els	mesos	de	maig	i	juliol.
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les ferides o úlceres a la boca i alleujar l’halitosi. Els 
seus preparats tenen acció antiinflamatòria, a la qual 
contribueix l’àcid rosmarínic, que resulta molt efecti-
va en casos d’hemorroides. També té acció astringent, 
estimulant de les secrecions i antitranspirant, en casos 
de sudoració excessiva i pudenta. És una de les plantes 
utilitzades per tintar els cabells de manera natural. Per 
a usos medicinals s’aconsella arreplegar-la des d’agost 
fins que mou en primavera, però la recollida no pot re-
comanar-se als llocs on la planta és més rara, on convé 
respectar-la fins a la fi de l’estiu per tal que escampe 
les llavors.

Les flors i fulles tendres es gasten també com a ali-
ment directament en amanides o com a planta aromàti-
ca en varietat de guisats, salses, formatges, carns i pei-
xos. D’altra banda, també serveix per fer ramillets amb 
usos ornamentals i religiosos. Un bon exemple són les 
enramades de sàlvia en la festa del pa beneït de la Tor-
re de les Maçanes, que se celebra el 9 de maig en honor 

La	sàlvia	mariolenca	(Salvia lavandulifolia	subsp.	mariolensis)	és	molt	similar	a	la	sàlvia	comuna	o	de	muntanya	(S. lavandulifolia subsp.	lavan-
dulifolia),	però	més	blanquinosa	i	de	caire	menys	erecte.	

La	sàlvia	mariolenca	és	un	arbust	baix,	d’entre	30	i	60	cm,	les	fulles	
de	la	qual	són	ovalades,	de	color	grisenc	i	blanquinós.
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a sant Gregori. A Biar també se 
celebra la festivitat de la Mare de 
Déu de Gràcia, el 10 de maig, on 
la sàlvia adorna i engalana amb el 
seu perfum tots els carrers per on 
passa la imatge de la marededéu.

És una planta emprada en 
l’anomenada jardineria mediter
rània i que serveix també com a 
planta mel·lífera. Malauradament, 
tot i la seua evident potencialitat 
per a l’ús ornamental, es produeix només ocasional
ment per alguns planteristes, tot el contrari que la sàl
via oficinal, de la qual hi ha nombroses cultivarietats.

Els escriptors valencians també utilitzen la sàlvia 
als seus textos, com és el cas d’Enric Valor en Temps    
de batuda («em semblava percebre singularment forta 
la flaire de la sàlvia») o en La idea de l’emigrant («En 
aquella ombria hi havia sàlvia, bufalagues veres, coro

nes de reina agafades a les roques, i al bon temps, no 
s’hi acabava mai una verdina sucosa molt grata per al 
ramat»). Pel seu origen alacantí, la sàlvia que tenia Va
lor al cap era sense dubte la de Mariola; en altres casos, 
sobretot als textos antics, es fa impossible distingir en
tre aquesta espècie i d’altres de paregudes. El mestre 
Robert al seu Llibre del Coch ens explica, per exemple, 
el salviat, que era una truita de sàlvia típica de la cuina 

medieval. A més a més, en el text 
de cosmètica natural del segle 
xiv anomenat Tresor de beutat, 
apareix la sàlvia en dues receptes:

Per la dita dolor de cap: a persona 
qui aia dolor al cap, prin la foravia 
e donzell e platatge e ruda e reel 
de salvia o de la escorsa, aytant 
d’un com d’altre. Enaprés met-hi 
uns v grans de pebre e picats-ho 
tot ensemps, e puys coga justat 
en aygua tant tro que torn al terç 
o menys, e d’aquest brou begua 

lo pacient matí e vespre un gubell ple que sia cominal 
e guarrà. 

Capítol xxviii. De menjadura de nas o de qualsevol al
tre loch: a persona qui a menjadura de nas o de qualsevol 
altre loch, prin de la salvia e met-la dins una olla nova e 
fela ben coura; e quant serà cuyta, calda, posaula sobre 
la menjadura e guarrà.

(Manuel Díeç Calatayud. Tresor de beutat)
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Tal	 i	 com	 mostra	 el	 mapa,	 la	 sàlvia	 mariolenca	 està	 present	 fona-
mentalment	al	 territori	diànic,	però	també	en	comarques	com	 la	
Vall	d’Aiora,	l’Alt	Vinalopó	i	la	Canal	de	Navarrés,	entre	els	700	i	els	
1.200	metres	d’altitud.	

Al	País	Valencià	trobem	dues	espècies	més	de	sàlvia:	S. officinalis	
–una	planta	elevada,	de	fulles	més	verdoses	 i	flaire	diferent	 (a	 l’es-
querra)–	i	S. lavandulifolia subsp.	approximata,	que	presenta	una	
mata	atapeïda	 i	de	flors	rosades,	tal	 i	com	podem	observar	en	 la	
imatge	central	i	en	el	detall	de	la	fotografia	de	l’esquerra.	

«ENTRE ALTRES USOS 

POPULARS, LA SÀLVIA 

S’EMPRA TAMBÉ COM A 

ASTRINGENT I DIGESTIVA, 

EN CAS D’INDIGESTIÓ, 

PESADESA O MALESTAR 

ESTOMACAL»
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A més, a la comarca de L’Alcoià-El Comtat s’ela-
bora un licor, anomenat popularment salvieta o licor 
de sàlvia, amb fins digestius. Per preparar-ne un litre 
s’empren tres quarts d’anís dolç i un quart de cassalla, 
una cullerada de mel, dos o tres branques de sàlvia i 
dos o tres de poliol blanc. Igualment, la sàlvia també 
s’utilitza per a fer l’anomenat herbero, elaborat amb al-
tres herbes aromàtiques i medicinals.

En definitiva, la sàlvia de Mariola és una planta 
característica del territori diànic i molt arrelada a la 
cultura popular valenciana per les seues múltiples vir-
tuts. És per això, que cal conservar tant la planta en si 
com tot el seu patrimoni immaterial associat, per evitar 
que es perda i quede en l’oblit. Per tant, és el moment 
d’aprendre a estimar el llegat que ens deixen els nostres 
avantpassats i preservar-lo perquè el dia de demà les 
noves generacions en puguen gaudir. 
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