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CATÀLEG DE LES ESPÈCIES I VARIETATS CULTIVADES TRDICIONALMENT A LA COMARCA DE L’ANOIA 

(1a EDICIÓ – 2017)

ÍNDEX GENERAL

 Índex d’espècies i varietats culivades i/o comesibles (p. 3)

o Índex LLISTA 1: varietats conservades per l’enitat (p. 3)

o Índex LLISTA 2: varietats conservades per altres actors ( p.8)

o Índex LLISTA 3: varietats de les quals ens manca informació

( p. 14)

o Índex LLISTA 4: espècies silvestres comesibles i tradicionals a

l’Anoia (p. 18)

 Introducció a la 2ª Edició del Catàleg   (p.20)

 Introducció   General   (p. 22)

 Metodologia   (p. 24)

 Terminologia   (p. 26)

 Deinició   dels límits de varietat   (p. 27)

 Com interpretar la informació de cadascuna de les itxes   (p. 30)

 Organització de les espècies i varietats en el catàleg   (p. 34)

 LLISTA 1:Varietats culivades tradicionals de l’Anoia conservades per  

l’enitat (p. 35)

 LLISTA 2: Varietats culivades tradicionals de l’Anoia no conservades  

per l’enitat però documentades en l’actualitat (p. 142)

 LLISTA 3: Varietats culivades tradicionals de l’Anoia no conservades i  

de les quals manca informació (p. 219)

 LLISTA 4:    E  spècies silvestres comesibles tradicionals de l’Anoia   (p.

271)

 CONCLUSIONS   (p.289)

 Índex d’espècies i varietats culivades i/o comesibles a l’Anoia

 LLISTA 1:Varietats culivades tradicionals de l’Anoia conservades per  

l’enitat (p. 35)

 1  . Ceba Blanca (  Allium cepa  )   (p.35)

 2  . Ceba d'Amposta (  Allium cepa  )   (p.35)

 3  . Ceba de Figueres (  Allium cepa  )  (p.36)

 4  . All Blanc (  Allium saivum  )  (p.36)

 5  . All Vermellós, Vermell (  Allium saivum  )   (p.37)
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 6  .  Belda  Verda,  Verda  de  Sempre,  Verda  de  Tota  la  vida  (  Beta  

vulgaris var. cicla  )   (p.39)

 7  . Col de fer brotons, d'Hivern, de Pagès, de Trinxat, Valenciana (de  

brotons), Verda (  Brassica oleracea  )   (p.40)

 8  . Col de Fer fulles, Geganta (Brassica oleracea  ) (p.42)

 9.  Col  de  les  Gallines,  d'Hivern,  de  Fer  fulles  (  Brassica  oleracea  )  

(p.42)

 10  . Col Manresana (  Brassica oleracea  )     (p.43)

 11  . Pebrot Llarg (  Capsicum annuum  )     (p. 44)

 12  . Cigró Mitjà, Mitjanet (  Cicer arieinum  )   (p. 45)

 13  . Cigró Peit (  Cicer arieinum  )     (p. 45)

 14  . Escarola de Cabell d'àngel (  Cichorium endivia  )     (p. 46)

 15  . Enciam de Calaf  (  Cichorium endivia  )     (p. 46)

 16  . Safrà (  Crocus saivus  )     (p. 47)

 17  . Meló Mallorquí (  Cucumis melo  )   (p. 48)

 18  . Carbassa de Cabell d'àngel (  Cucurbita icifolia  )   (p. 49)

 19. Carbassa del Rabequet (  Cucurbita maxima  )   (p. 49)

 20  . Carbassó Blanc, Que Corre (  Cucurbita pepo  )   (p. 50)

 21  . Codony / Codonya Aniga, d'Abans, de Sempre, d'Olor, Rodona,  

Rodona xica, Rodó Peit, Vella (  Cydonia oblonga  )   (p. 50)

 22  . Herbacol (  Cynara cardunculus  )   (p. 52)

 2  3.  Carxofa  /  Escarxofa  de  les  normals,  de  Tota  la  vida  (  Cynara  

scolymus  )   (p. 53)

 2  4. Carxofa / Escarxofa Lila, Lilosa (  Cynara scolymus  )   (p. 54)

 25  . Carxofeta / Escarxofeta Lila (  Cynara scolymus  )   (p. 55)

 26  . Figa Breva negra / Figalor (  Ficus carica  )   (p. 56)

 27. Figa Coll de dama, Coll de dama negra (  Ficus carica  )   (p. 57)

 28  . Figa Coll de dama blanca (  Ficus carica  )   (p. 57)

 29  .  Figa  d'Assecar,  Garzeria,  Sajola,  Sajola  blanca,  Sajaiola  (  Ficus  

carica  )   (p. 58)

 30  . Figa de Sant Joan (  Ficus carica  )   (p. 59)

 31  .  Nyàmera  /  Nyambra  /  Nyàmena  /  Nyàmera  Blanquinosa  

(  Helianthus tuberosus  )   (p. 60)
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 32  .  Nyàmera  /  Nyambra  /  Nyàmena  /  Nyàmera  Blanquinosa  

(  Helianthus tuberosus  )   (p. 61)

 33  .  Nyàmera  /  Nyambra  /  Nyàmena  /  Nyàmera  Vermellosa  

(  Helianthus tuberosus  )   (p. 62)

 34  . Moniato / Moniato Blanc (  Ipomoea batatas  )   (p. 63)

 35  . Noguera / Noguer / Anoguer del País peita (  Juglans regia  )   (p.

64)

 36  . Enciam de Cal Pleixats (  Lactuca saiva  )   (p. 65)

 37  . Enciam d'Escarxofeta, Escarxofet (  Lactuca saiva  )   (p. 66)

 38  .  Enciam  de  Fulla  llarga  moreno,  Llarg  negre,  Llarg  moreno,  

Moreno, Negre, Romà negre (  Lactuca saiva  )   (p. 67)

 39  . Guixa Normal, Grossa (  Lathyrus saivus  )   (p. 68)

 4  0  . Llauré, Llaurer, Llorer (  Laurus nobilis  )   (p. 69)

 41  . Llenia de Cal Foganyer (  Lens culinaris  )   (p. 69)

 42  . Menta (  Mentha sp  .  )   (p. 70)

 43  . Nespro, Nespres, Nesples (  Mespilus germanica  )   (p. 70)

 44  . Olivera Arbequina (  Olea europaea  )   (p. 71)

 45.   Olivera Grossal (  Olea europaea  )   (p. 72)

 46  . Trepadella (  Onobrychis viciifolia  )   (p. 73)

 47  . Mongeta de Castellfollit   o de la   Guàrdia   (  Phaseolus vulgaris  )   (p.

74)

 48  . Fesol / Mongeta del Ganxet (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 75)

 4  9. Mongeta del Pinet (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 76)

 50  . Mongeta del Pinyolet (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 77)

 51. Mongeta Perona lilosa (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 78)

 52  . Mongeta Perona, Tendra Plana  (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 79)

 53  . Pèsol d'Amanir (  Pisum saivum  )   (p. 80)

 54  . Albercoc de Galta vermella (  Prunus armeniaca  )   (p. 81)

 55  . Cirera Cor de colom "d'antes" (  Prunus avium  )   (p. 81)

 56  . Cirera de St. Joan (  Prunus avium  )   (p. 82)

 57. Pruna Cavallico allargat, Cavallico (  Prunus domesica  )   (p. 82)

 58  . Pruna de Sant Salvador, Llinasosa (  Prunus domesica  )   (p. 83)

 59  .  Ametlla  Closcamolla,  Closcatova,  de  Closca  tova,  Mollassa,  

Mollar (  Prunus dulcis  )   (p. 84)
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 60  . Ametlla Comuna, del Comú, del Comú rodona, del   Cúmu (Prunus  

dulcis  )       (p. 85)

 61  . Ametlla Esmai, Desmai (  Prunus dulcis  )   (p. 86)

 62  . Ametlla Esperança (  Prunus dulcis  )   (p. 86)

 63  . Ametlla Llargueta (  Prunus dulcis  )   (p. 87)

 64  .  Préssec  d'Aigua,  Moll,   de  Sant  Joan,  de  Sant  Pere,  de  Sant  

Jaume (  Prunus persica  )   (p. 88)

 65  .  Préssec  de  Vinya,  Groc  de  vinya,  Sant  Jaume  (  groc),  Sant  

Llorenç,Préssec del juliol (  Prunus persica  )   (p. 89)

 66  . Magraner Dolç (  Punica granatum  )   (p. 89)

 67  . Pera   de cal Puget, "de cara vermella"   (  Pyrus communis  )   (p. 90)

 68  . Pera de Sant Jaume peita (  Pyrus communis  )   (p. 91)

 69  . Pera de Sant Joan, Peita, Seremanyera, Seremenya, Salamenya  

(  Pyrus communis  )   (p. 92)

 70  . Poma de Sant Joan (  Pyrus malus  )   (p. 93)

 71  . Poma del Ciri (  Pyrus malus  )   (p.94)

 72  . Poma Roqueta, Plana (  Pyrus malus  )   (p. 96)

 73  . Poma Llistada (  Pyrus malus   )   (p. 96)

 7  4. Tomacó / Tomàquet / Tomata de Sucar Pa d'Esiu / de l'Ullviu  

(  Solanum lycopersicum  )   (p. 98)

 75  .  Tomacó / Tomàquet / Tomata de Penjar d'hivern de cal Puçol  

(  Solanum lycopersicum  )   (p. 99)

 76  . Tomacó / Tomàquet / Tomata de Penjar de Cal Plaxats (  Solanum  

lycopersicum  )   (p. 100)

 77  .  Tomacó  /  Tomàquet  /  Tomata  de  Penjar  del  Prat  (  Solanum  

lycopersicum  )         (p. 101)

 78  .  Tomacó  /  Tomàquet  /  Tomata  de  Penjar  llarg  (  Solanum  

lycopersicum  )   (p. 103)

 79.   Tomacó / Tomàquet / Tomata de Penjar de cal Rosor (  Solanum  

lycopersicum  )   (p. 104)

 80  .  Tomacó / Tomàquet / Tomata de Penjar del Sisquet (  Solanum  

lycopersicum  )   (p. 105)

 81  .  Tomacó  /  Tomàquet  /  Tomata  de  Penjar  francès,  Francès  

(  Solanum lycopersicum  )   (p. 106)
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 82  .  Tomacó  /  Tomàquet  /  Tomata  de  penjar  de  Pera  (  Solanum  

lycopersicum  )           (p. 108)

 83  .  Tomacó  /  Tomàquet  /  Tomata  de  Penjar  ros  (  Solanum  

lycopersicum  )   (p. 110)

 84  .  Tomàquet /  Tomata de Color rosa,  "Rosa Autènic" (  Solanum  

lycopersicum  )   (p. 113)

 85  .  Tomàquet  /  Tomata  Rosa  de  2  cassoles/  2  cocíols  Solanum  

lycopersicum) (p. 115)

 86  .  Tomàquet /  Tomata del  Pare  Benet,  de Sant Benet  (  Solanum  

lycopersicum  )        (p. 117)

 87  .  Tomàquet  /  Tomata  de  Sant  Joan  (  Solanum lycopersicum  )   (p.

118)

 88  .  Tomàquet  /  Tomata  de  Sant  Joan  de  cal  Magre  (  Solanum  

lycopersicum  )   (p. 120)

 89  . Tomàquet / Tomata de Pebrot, Llarg (  Solanum lycopersicum  )   (p.

122)

 90  .  Tomàquet  /  Tomata  Bombolla,  Nana,  Roma,    Pera   (  Solanum  

lycopersicum  )   (p. 124)

 91  . Albergínia / Albergínia Blanca (  Solanum melongena  )   (p. 126)

 92  . Albergínia / Aubergínia del País, Llarga (  Solanum melongena  )   (p.

127)

 93  . Serva Peita (  Sorbus domesica  )   (p. 128)

 94. Pisana (  Triicum t  urgidum var turgidum  )   (p. 128)

 95  . Erb, Erd, Ert (  Vicia ervilia  )   (p. 129)

 9  6. Fava de Cal Gavarró (  Vicia faba  )   (p. 129)

 97  . Vinya Blanc de Cal Nocs  (  Viis vinifera  )   (p. 130)

 98  . Vinya Blanc Francès, Francès  (  Viis vinifera  )   (p. 130)

 99  . Vinya Brumet de taula (  Viis vinifera  )   (p. 131)

 10  0. Vinya de Sant Jaume, Primerenc, Sant Jaumes (  Viis vinifera  )   (p.

132)

 101  . Vinya Macabeu (  Viis vinifera  )   (p. 133)

 102  . Vinya Maluà (  Viis vinifera  )   (p. 135)

 103  . Vinya Martorella, Martorella blanca (  Viis vinifera  )   (p. 136)

 104  . Vinya Martorella rossa (  Viis vinifera  )   (p. 137)
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 105  .  Vinya Montògana,  Montònaga,  Montònaga  Blanca,  Parellada  

(  Viis vinifera  )   (p. 137)

 106  .  Vinya  Montònaga  Vermella,  Montònega  Vermella  (  Viis  

vinifera  )   (p. 138)

 107  . Vinya Moscatell blanc, Moscatell (de menjar) (  Viis vinifera  )   (p.

140)

 108  . Vinya Moscatell (de vi) (  Viis vinifera  )   (p. 140)

 109  . Vinya Suomi, Sumoll (  Viis vinifera  )   (p. 141)

 LLISTA 2: Varietats culivades tradicionals de l’Anoia no conservades  

per l’enitat però documentades en l’actualitat (p. 142)

 1  . Ceba Babosa (  Allium cepa  )   (p. 142)

 2  .  Ceba de Ciutadella,  de Ciutadilla,  Vermella,  Vermellosa (  Allium  

cepa  )   (p.142)

 3  . Ceba de Girona (  Allium cepa  )   (p. 143)

 4  . Ceba de València, Valenciana (  Allium cepa  )   (p. 143)

 5  . Alls castanys sense cugula (  Allium saivum  )   (p. 143)

 6  . Civada Rossa (  Avena saiva  )   (p.144)

 7  . Belda Fosca, Negra, Per les bèsies, Silvestre (  Beta vulgaris var.  

cicla  )   (p. 144)

 8  . Belda   de colors del país   (  Beta vulgaris var. Cicla  )   (p. 145)

 9  . Belda Groga (  Beta vulgaris var. cicla  )   (p.146)

 10  .   Col Asa de cántaro (Brassica oleracea) (p.147)

 11  . Col de Cabdell grossa, de Cabdell (  Brassica oleracea  )   (p. 148)

 12  . Col del Pozo (  Brassica oleracea  )   (p.148)

 13  . Col de Paperina (  Brassica oleracea  )   (p.148)

 14  . Col   de Pasqua/ D'esiu  ) (  Brassica oleracea  )   (p. 149)

 15  . Col Valenciana (de cabdell) (  Brassica oleracea  )   (p. 149)

 16  . Bròquil Blanc, Colilor (  Brassica oleracea var. botryis  )   (p. 150)

 17  . Bròquil Verd (  Brassica oleracea var. botryis  )   (p. 150)

 18  . Nap Llarg (  Brassica rapa var. rapa  )   (p. 150)

 19  . Bitxo de Tiurana (  Capsicum annuum  )   (p. 151)

 20  . Bitxo Picant (  Capsicum annuum  )   (p. 151)
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 21  .  Pebrot  de Quatre  cantos,  de Quatre  morros,  Gros  d'escalivar  

(  Capsicum annuum  )   (p. 152)

 2  2. Pebrot Pla (  Capsicum annuum  )   (p. 152)

 2  3. Pebrot Rodó (  Capsicum annuum  )   (p. 152)

 24  . Cigró Gros  (  Cicer arieinum  )   (p. 153)

 25  . Escarola de la Vila (  Cichorium endivia  )   (p. 153)

 26  . Escarola   de Fulla Ampla,   Dobla (  Cichorium endivia  )   (p. 153)

 27  . Perruca del Vallès (  Cichorium endivia  )   (p. 154)

 28  . Roldor (  Coriaria myrifolia  )   (p. 154)

 29  . Avellaner de Bala (  Corylus avellana  )   (p. 155)

 3  0  . Avellaner del País, Xicarrona (  Corylus avellana  )   (p. 155)

 31  . Avellaner Grossa d'abans, Rodona grossa (  Corylus avellana  )   (p.

156)

 32. A  vellaner De Pom. (   Corylus avellana  )   (p. 156)

 33.   Avellaner Negret (   Corylus avellana  )   (p. 156)

 34.   Cogombre del país ( Cucumis   saivus  )   (p. 157)

 35  .   Meló Piel de Sapo(Cucumis melo) (p.   158)

 36  . Carbassa de Bon gust de cal Camalligat (  Cucurbita maxima  )   (p.

158)

 37  . Carbassa de Menjar  (  Cucurbita maxima  )   (p. 159)

 38  . Carbassa Rodona (  Cucurbita maxima  )   (p. 160)

 39  . Carbassa de Músic (  Cucurbita moschata  )   (p. 160)

 40  . Carbassa Grossa i allargada (  Cucurbita moschata  )   (p. 161)

 41  . Carbassa Inglesa (  Cucurbita moschata  )   (p. 161)

 42  . Codony / Codonya Rodona grossa "  de fer membrillo"   (  Cydonia  

oblonga  )   (p. 161)

 43  .  Codony  /  Codonya  d'Ara,  Gran  en  forma  de  pera,  Normal  

(  Cydonia oblonga  )   (p. 162)

 44  . Palosanto (  Dyospirus kaki  )   (p. 162)

 45  . Figa de Fraga (  Ficus carica  )   (p. 162)

 46  . Maduixa de Cal Foganyer (  Fragaria vesca  )   (p. 163)

 47  . Regalèssia (  Glycyrrhiza glabra  )   (p. 163)

 48  . Boniato / Moniato Roig (  Ipomoea batatas  )   (p. 163)
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 49  .  Noguera / Noguer / Anoguer de Nou grossa, del País  grossa  

(  Juglans regia  )       (p. 164)

 50   Enciam dels Tres ulls, de Tres llucs (  Lactuca saiva  )   (p. 164)

 51  . Enciam d'Orella de ruc,   Orella d'Ase, Llarg, Verd, Romà   (  Lactuca  

saiva  )   (p. 164)

 52  . Enciam Escarolenc (  Lactuca saiva  )   (p. 165)

 53  . Carbassa de vinar (  Lagenaria siceraria  )   (p. 165)

 54  . Pedrerol (  Lathyrus cicera  )   (p. 166)

 55  . Alfals / Aufals / Ufals del País (  Medicago saiva subsp. saiva  )   (p.

166)

 56.   Tarongina, Trongina (  Melissa oicinalis  )   (p. 167)

 57  . Menta del Cargol (  Mentha sp  .  )   (p. 167)

 58  . Menta del Carmel (  Mentha sp  .  )   (p. 168)

 59  . Olivera Corbella (  Olea europaea  )   (p. 168)

 6  0  . Olivera de Castellar (  Olea europaea  )   (p. 169)

 61  . Olivera Palomar (  Olea europaea  )   (p. 170)

 62  . Olivera Tendral (  Olea europaea  )   (p. 171)

 63  . Olivera Vera (  Olea europaea  )   (p. 171)

 64  . Olivera Verdal, Comú (  Olea europaea  )   (p. 172)

 65  . Olivera Verdiella (  Olea europaea  )   (p. 172)

 66  . Marduix (  Origanum majorana  )   (p. 173)

 67  . Xurivia, Xirivia, Xuruvia (  Pasinaca saiva  )   (p. 173)

 68  . Julivert (  Petroselinum crispum  )   (p. 173)

 69  . Mongeta de St. Puvim (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 174)

 70  . Mongeta Avellanet (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 174)

 71  . Mongeta Avellanet (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 175)

 72  . Mongeta Bruna de Cal Jordana (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 176)

 73  . Mongeta Ull de perdiu,   Tisales   (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 176)

 74  . Pèsol d'Austràlia (  Pisum saivum  )   (p. 176)

 7  5  . Pèsol de Fer sopa, Tirabec (  Pisum saivum  )   (p. 177)

 76  . Pèsol d'hort, Peit d'hort (  Pisum saivum  )   (p. 177)

 77  . Marcoc Gran (  Prunus armeniaca  )   (p. 177)

 78  . Albercoc Groc (  Prunus armeniaca  )   (p. 178)

 79  . Marcoc Vermellós (  Prunus armeniaca  )   (p. 179)
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 80  . Cirera Blanca,   de Sant Peret   (  Prunus avium  )   (p. 180)

 81  . Cirera de la Guàrdia (  Prunus avium  )   (p. 180)

 82  . Cirera del País, Negra peita, Negra primerenca, Peita, Peitona,  

Peita com olives, Primerenca (  Prunus avium  )   (p. 180)

 83  . Cirera de Sant Jaume/ Cirerer tardà (  Prunus avium  )   (p. 181)

 84  . Cirera Garrofal (  Prunus avium  )   (p. 181)

 85  . Pruna Clàudia (  Prunus domesica  )   (p. 182)

 86  . Pruna   Prinyó Fosc/ Pruna peita per assecar /  Cavallico rodonet  

(  Prunus domesica  )   (p. 182)

 87.   Pruna Mollassa (  Prunus domesica  )   (p. 182)

 88  . Pruna Negra llarga (  Prunus domesica  )   (p. 183)

 89  . Prinyó Blanc (  Prunus domesica var. insiia  )   (p. 183)

 90  . Pruna Vermella (  Prunus domesica  )   (p. 184)

 91  . Ametlla Marcona (  Prunus dulcis  )   (p. 184)

 92  . Préssec Gavatxo, Gavatx, Gavatxo blanc, Sumoll (  Prunus persica  )  

(p. 185)

 93  . Préssec Groguet de galtes vermelles (  Prunus persica  )   (p. 185)

 94  . Préssec Mollàs, Pelut (  Prunus persica  )   (p. 186)

 95  . Préssec de Sant Miquel, de Vinya tardà (  Prunus persica  )   (p. 186)

 96  . Arç perer (  Pyrus communis  )   (p. 187)

 97  . Pera d'Aigua (  Pyrus communis  )   (p. 187)

 98  . Pera de Closca de roure (  Pyrus communis  )   (p. 189)

 99.   Pera de Codony (  Pyrus communis  )   (p. 189)

 100  . Pera de Sant Joan (  Pyrus communis  )   (p. 190)

 101  . Pera peita verda del Molí Blanc (  Pyrus communis  )   (p. 191)

 102  . Pera d'Hivern (  Pyrus communis  )   (p. 192)

 103  . Pera d'Hivern de cal Indiano (  Pyrus communis  )   (p. 194)

 104  . Pera d'Hivern de cal Plaxats (  Pyrus communis  )   (p. 195)

 105  . Pera Llimonera (  Pyrus communis  )   (p. 195)

 106  . Pera Perelloner pedregós (  Pyrus communis  )   (p. 195)

 107  . Pera Tendral (  Pyrus communis  )   (p. 196)

 108. Poma Bellesa Romana (  Pyrus malus  )   (p. 196)

 109  . Poma Cumosina, Cumusina (  Pyrus malus  )   (p. 196)

 110  . Poma del Ciri Cumós (  Pyrus malus  )   (p. 197)
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 111  . Poma del Garrimbes (  Pyrus malus  )   (p. 197)

 112  . Poma d'Infern (  Pyrus malus  )   (p. 198)

 113  . Poma Glaçada (  Pyrus malus  )   (p. 198)

 114  . Poma Golden (  Pyrus malus  )   (p. 198)

 115  . Poma Magdalena (  Pyrus malus  )   (p. 199)

 116  . Poma Manyaga (  Pyrus malus  )   (p. 199)

 117  . Poma Reineta (  Pyrus malus  )   (p. 199)

 118  . Poma Verd donzella (  Pyrus malus  )   (p. 200)

 119  . Rave Rodó (  Raphanus saivus  )   (p. 200)

 120  . Sàlvia (  Salvia oicinalis  )   (p. 200)

 121  . Rementerola (  Satureja calamintha  )   (p. 201)

 122  . Sègol (  Secale cereale  )   (p. 201)

 123  . Tomacó / Tomàquet / Tomata Cirereta (  Solanum lycopersicum  )  

(p. 202)

 124  . Tomacó / Tomàquet / Tomata "Xuritus" (  Solanum lycopersicum  )  

(p. 202)

 125  .  Tomacó  /  Tomàquet  /  Tomata  de  Penjar  gros  (  Solanum  

lycopersicum  )   (p. 202)

 126  . Tomàquet / Tomata Mala cara (  Solanum lycopersicum  )   (p. 203)

 127  .  Tomàquet  /  Tomata  de  Montserrat,  de  Montserrat  rosa  

(  Solanum lycopersicum  )   (p. 203)

 128  .  Tomàquet  /  Tomata  de  Montserrat  vermell  (  Solanum  

lycopersicum  )   (p. 204)

 129  .  Tomàquet  /  Tomata  de  Pebrot  de  Cal  Andreu  (  Solanum  

lycopersicum  )   (p. 204)

 130  . Tomàquet / Tomata del Melic (  Solanum lycopersicum  )   (p. 204)

 131  . Tomàquet / Tomata de Poma (  Solanum lycopersicum  )   (p. 205)

 132  .  Tomàquet  /  Tomata  Pometa  de  la  creueta  (  Solanum  

lycopersicum  )   (p. 205)

 133  . Tomàquet / Tomata Palosanto (  Solanum lycopersicum  )   (p. 205)

 134  .  Tomàquet  /  Tomata  Cor  de  bou  (  Solanum  lycopersicum  )   (p.

206)
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 135  .  Patata  /  Trumfo  /  Trumfu  Cerdanyesa,  del  Bufet,  del  Bufet  

Blanc,  del  Bufet  Francès,  de Muntanya  (  Solanum tuberosum  )   (p.

206)

 136  . Patata / Trumfo / Trumfu del Bufet negre (  Solanum tuberosum  )  

(p. 207)

 137  .  Patata  /  Trumfo  /  Trumfu  "Paluan",  "Palugan",    Palogan  

(  Solanum tuberosum  )   (p. 207)

 138  . Serva Grossa (  Sorbus domesica  )   (p. 207)

 139  . Serva Bona (  Sorbus domesica  )   (p. 208)

 140  . Espinac de Fulla peita, Peit (  Spinacia oleracea  )   (p. 208)

 141  . Blat del País, Xeixa, Xeixa del País (  Triicum aesivum  )   (p. 209)

 142  . Blat Gros (  Triicum aesivum  )   (p. 209)

 143  . Espelta (  Triicum spelta  )   (p. 210)

 144  . Fava de Ruc, Farratgera, Rossa (  Vicia faba  )   (p. 210)

 145  . Fava Aigadolça (  Vicia faba  )   (p. 210)

 146  . Fava Muchamiel (  Vicia faba  )   (p. 211)

 147  . Fava Tendral (  Vicia faba  )   (p. 211)

 148  . Veça, Veça Fosca (  Vicia saiva  )   (p. 211)

 149  . Vinya Blanc de Cal Camalligat (  Viis vinifera  )   (p. 212)

 150  . Vinya Carregarucs (  Viis vinifera  )   (p. 212)

 151  . Vinya Brumet, Brumet de vi (  Viis vinifera  )   (p. 213)

 152  . Vinya Garnatxa, Garnatxa negra (  Viis vinifera  )   (p. 213)

 153  . Vinya Monestrell (  Viis vinifera  )   (p. 214)

 1  54. Vinya Negre de Tous, Vermellós de Tous (  Viis vinifera  )   (p. 214)

 155  . Vinya Panser/ Galzerí (  Viis vinifera  )   (p. 214)

 156  .  Vinya  Picampoll,  Picapoll,  Picapolla,  Picapoll  rodonet  (  Viis  

vinifera  )   (p. 215)

 157  . Vinya Trepat (  Viis vinifera  )   (p. 216)

 158  . Vinya Ull de llebre, Ull de llebre negre (  Viis vinifera  )   (p. 217)

 159  . Vinya Valencià blanc (  Viis vinifera  )   (p. 217)

 160  . Vinya Xarel·lo (  Viis vinifera  )   (p. 217)

 161  . Vinya Mandó (  Viis vinifera  )   (p. 218)

      www.eixarcolant.cat                        13                   wwww.ecomercaderet.cat



CATÀLEG DE LES ESPÈCIES I VARIETATS CULTIVADES TRDICIONALMENT A LA COMARCA DE L’ANOIA 

(1a EDICIÓ – 2017)

 LLISTA 3: Varietats culivades tradicionals de l’Anoia no conservades i  

de les quals manca informació (p. 219)

 1  . Porro de sempre  (  Allium ampeloprasum var. porrum  )   (p. 219)

 2  . Ceba Morro de Fura (  Allium cepa  )   (p.219)

 3  . Civada Negra grossa, Negra de gra gros (  Avena saiva  )   (p. .220)

 4. Civada   Blanca   (  Avena saiva  )   (p. 220)

 5  . Civada Rossa que no s'espolsa (  Avena saiva  )   (p.221)

 6  . Belda de Valls (  Beta vulgaris var. cicla  )   (p.221)

 7  . Remolatxa Blanca, Llarga i blanca, Pels tocinos (  Beta vulgaris var.  

condiiva  )       (p.222)

 8  . Remolatxa Groga (  Beta vulgaris var. condiiva  )   (p.222)

 9  .  Remolatxa  Per  les  bèsies,  Vermelleta  (  Beta  vulgaris  var.  

condiiva  )   (p. 223)

 10  . Remolatxa Verda  (  Beta vulgaris var. condiiva  )   (p. 223)

 1  1. Col de Caminal  (  Brassica oleracea  )   (p. 224)

 12  . Col Francesa (  Brassica oleracea  )   (p. 224)

 13  . Nap Farratger, Pels conills (  Brassica rapa var. rapa  )   (p. 224)

 14  . Nap Rodó blanc (  Brassica rapa var. rapa  )   (p. 225)

 15  . Cànem (  Cannabis saiva  )   (p. 225)

 16  . Pebrot Groc (  Capsicum annuum  )   (p. 226)

 17  .  Pebrot  de  Morro,  de  Morro  de  bou,  de Morro  de  llebre,  de  

Morro de porc, Morrut (  Capsicum annuum  )   (p.227 )

 18  .  Pebrot  de  Morro  de  vaca,  de  Morro  (allargat)  (  Capsicum  

annuum  )   (p. 227)

 19  . Pebrot de Tres cantos, Morrut (  Capsicum annuum  )   (p. 227)

 20  . Síndria gran (  Citrullus lanatus  )   (p. 228)

 21  . Síndria peita (  Citrullus lanatus  )   (p. 228)

 22  . Meló Primerenc (  Cucumis melo  )   (p. 228)

 23  . Meló Tardà (  Cucumis melo  )   (p. 229)

 2  4. Carbassa Arrodonida (  Cucurbita maxima  )   (p. 229)

 25  . Carbassa de Bon gust de la granja Giralt (  Cucurbita maxima  )   (p.

229)

 26  . Carbassa del Rabequet rodona (  Cucurbita maxima  )   (p. 230)

 27  . Carbassa del Rabequet allargada (  Cucurbita maxima  )   (p. 230)
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 28  . Carbassa Grossa (  Cucurbita maxima  )   (p. 230)

 29  . Carbassa Rogenca (  Cucurbita maxima  )   (p. 231)

 30  . Carbassa Allargada (  Cucurbita moschata  )   (p. 231)

 31  . Carbassa de Bota, Llarga (  Cucurbita moschata  )   (p. 231)

 32  . Carbassa de Fer farinetes (  Cucurbita moschata  )   (p. 232)

 33  .  Carbassa  dels  Porcs,  Per  les  bèsies,  Pels  tocinos  (  Cucurbita  

moschata  )   (p. 232)

 34  .  Carbassó  Emparrador,  Negre,  Verd  fosc  (  Cucurbita  pepo  )   (p.

233 )

 35  . Carbassó Llarg verd clar, Verd clar (  Cucurbita pepo  )   (p. 233)

 36  .  Pastanaga  de  Posar  en  vinagre,  Grossa  de  conitar,  Peita,  

Vermella de posar en vinagre (  Daucus carota  )   (p. 233)

 37  . Pastanaga Peita (  Daucus carota  )   (p. 234)

 38  . Tramoixó (  Fagopyrum esculentum  )   (p. 234)

 39  . Figa Primerenca blanca (  Ficus carica  )   (p. 234)

 40  . Maduixa de Cal Camalligat (  Fragaria vesca  )   (p. 235)

 41  .Soja (  Glycine max  )   (p. 235)

 42  . Ordi Barbarossa (  Hordeum vulgare  )   (p. 235)

 43  . Ordi Cerveser d'abans (  Hordeum vulgare  )   (p. 236)

 44  .  Ordi    tremesó    de 3 caires,  de 3 carrells  (  Hordeum vulgare  )   (p.

236)

 45  . Ordi de 4 carrells, de 4 carrils (  Hordeum vulgare  )   (p. 236)

 46  . Ordi de 6 carrells, de 6 carrils, de 6 carriells, de 6 carrils tramesó,  

Tramesó, Tremesó, Tresmesó, (  Hordeum vulgare  )   (p. 237)

 47  . Ordi de Sant Isidro (  Hordeum vulgare  )   (p. 237)

 48  . Ordi Pàmula (  Hordeum vulgare  )   (p. 238)

 49  . Enciam Arrissat (  Lactuca saiva  )   (p. 238)

 5  0  . Enciam Francès (  Lactuca saiva  )   (p. 238)

 51  . Enciam Llarg de Cal Plaxats (  Lactuca saiva  )   (p. 239)

 52  . Guixa Peita (  Lathyrus saivus  )   (p. 239)

 53  . Llenia Peitona (  Lens culinaris  )   (p. 239)

 54  .  Olivera  (indeterminada.  l'informant  es  refereix  a  una  varietat  

concreta però no en recorda el nom) (  Olea europaea  )   (p. 240)

 55  . Mongeta Afartapobres (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 240)
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 56  . Mongeta de la Mongeta (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 240)

 57  . Mongeta de la Seu (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 241)

 58  . Fesol / Mongeta de Mallorca (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 241)

 59   .Mongeta de Ponts (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 241)

 60  . Mongeta de Veremar (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 242)

 61  . Mongeta del Conit (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 242)

 62  . Mongeta del Cul Francès (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 242)

 63  . Mongeta Sant Joana (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 243)

 64  . Mongeta Terrera tendra, Terrera (  Phaseolus vulgaris  )   (p. 243)

 65  . Mongeta Terrera    Tendra de color Groguet   (  Phaseolus vulgaris  )  

(p. 243)

 66  . Pèsol de Beina peita (  Pisum saivum  )   (p. 244)

 67  . Pèsol de Mata baixa/   terrer   (  Pisum saivum  )   (p. 244)

 68  . Pèsol de secà per les besies, Farratger, pel besiar, Terrer (  Pisum  

saivum  )         (p. 244)

 69  . Pèsol d'hort eniladís, emparrador peit (  Pisum saivum  )   (p. 245)

 70  . Pèsol Gegant (  Pisum saivum  )   (p. 245)

 71  . Pèsol vinós / bigarrat (  Pisum saivum  )   (p. 245)

 72  . Marcoc Groguet gros (  Prunus armeniaca  )   (p. 246)

 73  . Marcoc Peit que vermellejava (  Prunus armeniaca  )   (p. 246)

 74  .  Cirera  (indeterminada.  l'informant  es  refereix  a  una  varietat  

concreta però no en recorda el nom) (  Prunus avium  )   (p. 246)

 75  . Cirera Burdisenca (  Prunus avium  )   (p. 247)

 76  . Cirera de Sant Isidre (  Prunus avium  )   (p. 247)

 77  . Cirera Picota (  Prunus avium  )   (p. 247)

 78  . Pruna Blanca allargada (  Prunus domesica  )   (p. 248)

 79  . Pruna Clàudia vermella (  Prunus domesica  )   (p. 248)

 80  . Pruna Groga (  Prunus domesica  )   (p. 248)

 81  . Pruna Tigreta (  Prunus domesica  )   (p. 249)

 82  . Prinyó de St. Joan (  Prunus domesica var. insiia  )   (p. 249)

 83  . Préssec de Porc (  Prunus persica  )   (p. 249)

 84  . Préssec de Santa Helena (  Prunus persica  )   (p. 250)

 85  . Préssec del Pinyol dolç (  Prunus persica  )   (p. 250)

 86  . Préssec Tendral (  Prunus persica  )   (p. 250)
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 87  . Pera de Cuixa de dona (  Pyrus communis  )   (p. 251)

 88  . Pera de Sant Llorenç (  Pyrus communis  )   (p. 521)

 89  . Pera de Sant   Jaume grossa, Pera del Juliol   (  Pyrus communis  )   (p.

251)

 90  . Poma Bella - Lluïsa (  Pyrus malus  )   (p. 252)

 91  . Poma Cara bruta (  Pyrus malus  )   (p. 252)

 92  . Poma de Sant Jaume (  Pyrus malus  )   (p. 252)

 93   Poma de Sant Joan   Bona   (  Pyrus malus  )   (p. 253)

 94  . Poma de Sant Roc (  Pyrus malus  )   (p. 253)

 95  . Poma Pomapera (  Pyrus malus  )   (p. 253)

 96  . Poma   de Sant Bartomeu   (  Pyrus malus  )   (p. 254)

 97  .   Poma «gitaneta  »  (Pyrus malus) (p.   254)

 98  . Rave Llarguerut, Per les bèsies (  Raphanus saivus  )   (p. 254)

 99  . Tomàquet / Tomata de Síndria (  Solanum lycopersicum  )   (p. 255)

 100  .  Tomàquet /  Tomata Esquenaverd (  Solanum lycopersicum  )   (p.

255)

 101.   Patata / Trumfo / Trumfu Anglesa, Inglesa (  Solanum tuberosum  )  

(p. 255)

 102  . Patata / Trumfo / Trumfu Blanca (  Solanum tuberosum  )   (p. 256)

 103  .  Patata  /  Trumfo  /  Trumfu  del  Bufet  vermell  (  Solanum  

tuberosum  )   (p. 256)

 104  .  Patata  /  Trumfo  /  Trumfu  Magèsic,  Magèsica  (  Solanum  

tuberosum  )   (p. 257)

 105  .  Patata / Trumfo / Trumfu Setsemanera (  Solanum tuberosum  )  

(p. 257)

 10  6.  Patata  /  Trumfo  /  Trumfu  Vermella  d'abans  (  Solanum  

tuberosum  )   (p. 257)

 107. Blat Ariana (  Triicum aesivum  )   (p. 258)

 108  . Blat de 3 carrells (  Triicum aesivum  )   (p. 258)

 10  9 Blat del Bigoi (  Triicum aesivum  )   (p. 258)

 110  . Blat del Gra gros (  Triicum aesivum  )   (p. 259)

 111  . Blat Francès (  Triicum aesivum  )   (p. 259)

 11  2 Blat Litori (  Triicum aesivum  )   (p. 259)

 113  . Blat Marius (  Triicum aesivum  )   (p. 260)
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 114  . Blat Montbui (  Triicum aesivum  )   (p. 260)

 115  . Blat Montcada (  Triicum aesivum  )   (p. 260)

 116  . Blat Motxo (  Triicum aesivum  )   (p. 261)

 117  . Blat Paner   1i    2 (  Triicum aesivum  )   (p. 261)

 118  . Blat Blat primerenc, Primerenc, Xeixa, Xeixa Primerenca, Xeixa  

de Valls (  Triicum aesivum  )   (p. 262)

 11  9 Blat Rus (  Triicum aesivum  )   (p. 262)

 120  . Blat Victorius (  Triicum aesivum  )   (p. 262)

 121  . Blat Xeixa de Sant  Puvim (  Triicum aesivum  )   (p. 263)

 122  . Favó (  Vicia fava var equina  )   (p. 263)

 123  . Veça Clara (  Vicia saiva  )   (p. 263)

 124  . Vinya Bartrols (  Viis vinifera  )   (p. 264)

 125  . Vinya Botons de gall (  Viis vinifera  )   (p. 264)

 126  . Vinya Fumat (  Viis vinifera  )   (p. 264)

 127  . Vinya Garnatxa blanca (  Viis vinifera  )   (p. 265)

 128  . Vinya Lanjarón (  Viis vinifera  )   (p. 265)

 12  9 Vinya Lladoner (  Viis vinifera  )   (p. 265)

 130  . Vinya Lleonard (  Viis vinifera  )   (p. 266)

 131  . Vinya Picapolla allargadet (  Viis vinifera  )   (p. 266)

 132  . Vinya Tendralet (  Viis vinifera  )   (p. 266)

 133  . Vinya Tintorer (  Viis vinifera  )   (p. 267)

 134  . Vinya Ull de llebre (de penjar) (  Viis vinifera  )   (p. 267)

 135  . Vinya Ull de llebre blanc (  Viis vinifera  )   (p. 267)

 136  . Vinya Ull de poll (de penjar, blanc) (  Viis vinifera  )   (p. 268)

 137  . Vinya Ull de poll (negre) (  Viis vinifera  )   (p. 268)

 138  . Vinya Valencià, Valencianes (  Viis vinifera  )   (p. 268)

 139  . Vinya Valencià rosat (  Viis vinifera  )   (p. 269)

 140  . Vinya   Garnatxo   (  Viis vinifera  )   (p. 269)

 141  . Blat de moro / Panís del País, Gros (  Zea mays  )   (p. 269)

 142  . Blat de moro / Panís Tramesó (  Zea mays  )   (p. 270)

 143  . Blat de moro / Panís   peit vermell per les gallines   (  Zea mays  )   (p.

270)
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LLISTA 4:   E  spècies silvestres comesibles tradicionals de l’Anoia   (p. 271)

 1.   Arboç (   Arbutus unedo  )   (p. 271)

 2. Esparreguera   (   Asparagus acuifolius  )   (p. 272)

 3.   Borratja (   Borago oicinalis  )   (p. 273)

 4.   Lledoner (   Celis australis  )   (p. 274)

 5. Masteguera   (   Chondrilla juncea  )   (p. 275)

 6.   Blet blanc (   Chenopodium album  )   (p. 276)

 7.   Fonoll (   Foeniculum vulgare  )  (p. 277)

 8.   Capçuda (   Manisalca salamanica  )   (p. 278)

 9.   Orenga (   Origanum vulgare  )  (p. 279)

 10.   Roella (   Papaver roellas  )   (p. 280)

 11.   Verdolaga (  Portulaca oleracea  )   (p. 281)

 12.   Cosconilla (   Reichardia picroides  )   (p. 282)

 13.   Esbarzer (   Rubus ulmifolius  )   (p. 283)

 14.   Saüc (   Sambucus nigra  )   (p. 283)

 15.   Sajolida (   Satureja montana  )   (p. 284)

 16.   Colitjo (   Si  le  ne v  ulgaris  )     (p. 284)

 17.   Lletsó gros (   Sonchus oleraceus  )   (p. 285)

 18.   Llicsó i (   Sonchus tenerrimus  )   (p. 286)

 19.   Frígola (   Thymmus vulgaris  )  (p. 287)

 20.   Origa (  Urica dioica  )   (p. 288)

(Tornar a l’índex general)
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INTRODUCCIÓ A LA 2ª EDICIÓ DEL CATÀLEG

Aquesta  segona  edició  del  CATÀLEG  DE  LES  ESPÈCIES  I  VARIETATS  TRADICIONALS  A  LA

COMARCA DE L’ANOIA comporta un seguit de millores i modiicacions.

Una  de  les  tasques  ha  estat  la  de  millorar  l’interès  aplicat  del  catàleg  mitjançant  la

reclassiicació  de les  varietats  documentades  en les  10 sorides  de prospecció i  les  79

entrevistes etnobotàniques realitzades en el transcurs dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017

en tres llistes diferents on es pot consultar de manera efeciva:

1- Quines varietats conservem actualment en el banc de llavors, l’hort i el viver de ceps i

d’arbres fruiters de l’Associació Agroecològica de cal Mercaderet. Per cada una d’aquestes

varietats hem afegit el municipi d’origen del material que conservem. 

2- Quines varietats coneixem, per mitjà de les entrevistes i de la recerca bibliogràica, que

es troben conservades per altres pariculars o enitats i que per tant sabem on es pot anar

a buscar  material  vegetal  per  tal  de conservar-les.   Són varietats  que de moment no

conserva l’Associació Agroecològica de cal Mercaderet, tot i que en alguns casos potser ho

farà en el futur.

3-  Quines  varietats  tenim  documentades  com  a  varietats  tradicionals  mitjançant  les

entrevistes  amb  els  informants  però  ens  manca  informació  per  saber  si  és  possible

recuperar-les.

Les dues primeres llistes informen de les varietats que amb seguretat es conserven en

l’actualitat. Les condicions de conservació de les varietats d’aquestes llistes però poden ser

molt diverses, per exempliicar dos extrems hi ha casos de varietats que poden ser molt

conegudes, comercialitzar-se i trobar-se molt esteses en l’actualitat, i d’altres que poden

ser  molt  desconegudes,  estar  molt  rariicades  i,  per  tant,  trobar-se  en  major  risc  de

conservació.
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Una possible tasca a realitzar  és  la  de valorar  a quines varietats convé dedicar  majors

esforços de promoció en el futur en funció de la seva singularitat, raresa o potencial de

marcat.

Una  altra  tasca  ha  estat  la  de  subsituir  les  cites  transcrites  directament  des  de  les

entrevistes  a  les  taules  de  les  varietats  per  una breu  descripció  que  sinteitza  les

caracterísiques que coneixem de cada una de les varietats varietat.

També s’han  revalorat  moltes  de  les  varietats  de  l’edició  anterior  amb  un criteri  més

conservador, de manera que s’han eliminat algunes de les entrades perquè s’ha considerat

que mancava informació per considerar-les  varietats diferenciades.  Mentre que d’altres

entrades s’han agrupat en una de sola malgrat diferències en la denominació perquè la

descripció de les caracterísiques de les varietats ha estat insuicient per poder discernir

que realment fessin referència a diferents varietats. A més s’han eliminat de la llista les

varietats agrícoles no alimentàries ( com la vimetera, el roldor, medicinals, ornamentals,

etcètera...). Això ha modiicat el còmput total del número de varietats tradicionals de

l’Anoia tot i que s’han afegit noves varietats que no trobàvem en l’edició anterior.

El  document  també  ha  estat  actualitzat  amb  la  nova  informació  i  noves  imatges

procedents de 10 sorides i 12 noves entrevistes de prospecció realitzades durant l’any

2017 en els següents municipis: Igualada, Santa Margarida de Montbui, Jorba, Sant Mart

de Tous, Òdena, Copons, Rubió i el Bruc.

Finalment s’ha afegit una llista completament nova d’espècies silvestres comesibles que

es consumien de manera tradicional a l’Anoia. Són vint espècies silvestres autòctones que

es  troben  habitualment  als  espais  naturals  de  la  comarca  i  que  tenen  un  potencial

comesible i per tant un potencial de mercat i ins i tot de culiu que és interessant valorar. 
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INTRODUCCIÓ (Tornar a l’índex general)

Aquest catàleg és un recull de les espècies i varietats culivades tradicionalment a la comarca

de l’Anoia, el qual s’ha confeccionat a parir de les informacions aportades per les 79 persones

grans  d’arreu  de  la  comarca  que  han  paricipat,  ins  al  moment,  en  el  projecte.  Totes  les

informacions han estat aportades directament per aquestes persones grans, les quals ens han

transmès de viva veu uns coneixements ancestrals apresos al llarg de tota una vida i ens han

permès fer un viatge des de l’agricultura de principis del segle XX ins a l’actualitat.

Aquest  catàleg és,  forçosament,  incomplert,  ja  que tenim clares  evidències  que si  bé hem

documentat  aquelles  espècies  i  varietats  que  eren  més  abundants,  resten  encara  moltes

espècies i varietats d’allò més interessants per documentar. Alhora, és un catàleg incomplert

perquè és necessari ampliar la informació sobre moltes de les espècies documentades, de les

quals en moltes ocasions només n’hem obingut descripcions fruit del record però no n’hem

pogut  observar  cap  exemplar.  I  és  aquest,  creiem,  el  gran  repte  a  assolir,  passar  d’una

documentació teòrica d’allò que es culivava a la comarca al llarg del segle XX a aconseguir

recuperar exemplars (llavors, esqueixos, ...) de totes les espècies i varietats documentades, per

tal  que  la  seva  recuperació  no  sigui  només  teòrica  sinó  real.  Serà  aleshores  quan  podran

reviure els usos associats a aquestes espècies i varietats, i serà també aleshores quan aquestes

espècies i varietats esdevindran una eina de gran valor per la dinamització i revalorització del

sector primari. Si assolim la recuperació real i efeciva d’aquestes espècies i varietats i dels seus

usos,  haurem  aconseguit  salvar  d’una  exinció  pràcicament  segura  un  patrimoni  natural,

cultural i agronòmic forjat durant segles, on a més a més resideix en bona part la capacitat

d’assolir un model agroalimentari més sostenible en els propers anys. 

Hem començat posant de relleu les mancances del present catàleg, sobre tot per manifestar la

necessitat que aquest sigui només el  primer dels molts passos que s’han de donar en el mateix

senit, i no pas per restar importància al present treball.  Podem expressar amb saisfacció que

aquest és un dels  reculls  més complerts (si  no el més complert)  sobre espècies i  varietats

culivades tradicionalment que s’han dut a terme arreu del territori català.  Es tracta d’un recull

fet amb rigor que, més enllà de les dades descripives que els informants han efectuat sobre

cadascuna de les espècies i varietats i els seus usos, incorpora dades que permeten copsar amb

facilitat quina havia estat la importància de cadascuna d’aquestes espècies i varietats, quin és el

seu estat de conservació en l’actualitat, i quines actuacions caldria emprendre per garanir-ne

la seva conservació / recuperació. 
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Des del primer terç del segle XX ins a l’actualitat les transformacions socials i econòmiques,

plasmades  en  la  modernització  i  mecanització  de  l’agricultura,  la  globalització  del  sector

primari, la revolució verda, l’envelliment i despoblament rural, la translació vers un model que

prima la quanitat i no la qualitat, uns consumidors urbans que cerquen comoditat i durabilitat,

i uns circuits comercials llargs controlats per grans empreses, han provocat una erosió increïble

de la  biodiversitat  culivada arreu de tots  els  països  occidentals,  sense que la  comarca de

l’Anoia n’hagi estat una excepció. Els agricultors han perdut el control i la capacitat de decisió

sobre allò que produeixen, i els consumidors hem perdut el control i la capacitat de decisió

sobre allò que consumim. S’ha perdut la sobirania alimentària, concepte que havia estat la

base  sobre  la  qual  s’havia  construït  la  societat  agrícola  i  el  model  de producció  i  consum

d’aliments ins aproximadament els anys 50 – 60. 

Tanmateix hem aconseguit documentar, ja en aquesta primera edició, l’existència de com a

mínim 20 espècies silvestres comesibles i més de  414 varietats agrícoles tradicionals que en

algun moment des de principis de segle XX ins a l’actualitat s’havien culivat a la comarca,

maningudes  any  rere  any  pels  propis  agricultors.  Evidentment,  és  un  recull  teòric,  i  es

possible  que  de  les  143  varietats  que  de  moment  trobem  a  las  llista  3  per  manca

d’informació  n’hi  hagi  moltes  que  ja  no  siguem  a  temps  de  recuperar.  Per  altra  banda

l’Associació  agroecològica  conserva  109  varietats  agrícoles  alimentàries  tradicionals  de

l’Anoia en l’actualitat i n’ha documentat unes altres 162 que encara persisteixen conservades

per  altres  actors  (  agricultors,  enitats,  insitucions  o  aicionats).  Sumant  les  dues  llistes

(  LLISTA1 i  LLISTA2)  les  dades indiquen que la  major  part  podrien  ser  recuperades  si  es

desenvolupen projectes  especíics  en  aquest  senit.  S’ha  de  valorar  quines  presenten un

major risc de conservació i seguir fent prospecció en la zona. Això si, són projectes que no

poden  esperar  gaire,  sobre  tot  tenint  en  compte  l’avançada  edat  dels  informants  i  dels

agricultors i agricultores que encara ara culiven aquestes espècies i varietats. 

Tenim  entre  mans  una  informació  amb  un  gran  valor  cultural,  social,  històric,  etnològic,

agrícola,  i  ambiental.  Alhora,  tenim  entre  mans  una  informació  que  ha  d’afavorir  que  les

generacions futures recuperin el vincle, l’esima i la consciència vers l’entorn en el qual viuen. 

(Tornar a l’índex general)

      www.eixarcolant.cat                        23                   wwww.ecomercaderet.cat



CATÀLEG DE LES ESPÈCIES I VARIETATS CULTIVADES TRDICIONALMENT A LA COMARCA DE L’ANOIA 

(1a EDICIÓ – 2017)

METODOLOGIA 

Els informants paricipants en aquest projecte han estat escollits a parir d’informacions de

terceres persones (veïns, familiars, amics, coneguts, o altres informants) que es referien a ells

com a persones expertes matèria de coneixements populars sobre els usos tradicionals de la

vegetació. No es tracta per tant d’una selecció de persones grans a l’atzar, sinó que es tracta

d’una selecció dirigida de persones que a part de ser grans tenen uns coneixements populars

sobre els usos tradicionals de la vegetació (ja sigui en general, o en un àmbit concret) superiors

als que indria una persona de  la mateixa edat escollida a l’atzar.  Tots els informants escollits

han estat persones que, tot i l’avançada edat, tenien una bona memòria. Alhora, tots ells són

persones que han estat estretament vinculats a l’entorn rural en el seu període de joventut, i

majoritàriament durant tota la vida. El contacte amb els informants s’inicia entre els anys 2014

i 2015, i en la major part de casos segueix ins a dia d’avui (deixant de banda els casos de

defunció  o  empitjorament  de  l’estat  de  salut  dels  informants).  La  totalitat  d’informacions

aportades pels informants es pot consultar en el document “Recull dels coneixements populars

relaius als usos tradicionals de la vegetació de la comarca de l’Anoia aportats pels informants”,

i també en la base de dades anomenada  “Base de dades dels coneixements populars relaius

als usos tradicionals de la vegetació” amb el corresponent manual d’interpretació. És, a parir

de l’anàlisi de tota aquesta informació que s’elaboren les itxes per cadascuna de les espècies i

varietats culivades tradicionalment a la comarca. 

El mètode emprat per recollir el coneixement dels informants sobre els usos tradicionals de la

vegetació ha estat el de l’entrevista semiestructurada. L’entrevistador, en aquest cas nosaltres,

té deinit un guió amb els aspectes que cal tractar, però no es segueix l’estructura de pregunta

– resposta pròpia d’una entrevista,  sinó que es tracta d’aconseguir que el propi  curs de la

conversa transcorri  per tots els aspectes a tractar.  Això permet generar un clima de major

complicitat i fa que l’informant s’expressi amb més naturalitat, ressaltant aquells punts que

considera més importants. La tasca de l’entrevistador consisteix en conduir, amb subilesa, la

conversa vers els temes que interessa tractar. 

Totes les trobades amb els informants han estat enregistrades, majoritàriament amb arxius de

vídeo i en alguns casos només amb arxius de so. A parir dels enregistraments hem procedit a

la transcripció i  veriicació de la informació obinguda, i a la seva incorporació a la base de

dades per al posterior anàlisi. Aquells aspectes que no quedaven clars en una trobada eren els
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que s’abordaven en la trobada següent, i així ins a resoldre, tant com ha estat possible en cada

cas  els  dubtes  romanents.  En  algunes  ocasions,  l’empitjorament  de  l’estat  de  salut  dels

informants, o la seva defunció, no han permès resoldre els dubtes pendents. 

A  nivell  de  distribució  territorial  dels  informants,  s’han  cobert  les  unitats  geogràiques

corresponents  a  la  Conca  d’Òdena  i  a  l’Alta  Segarra,  incloent  ins  i  tot  alguns  informants

pertanyents administraivament parlant a la comarca del Bages i a la Conca de Barberà però

situats  en  zones  limítrofes  i  relacionades  amb  les  dues  unitats  geogràiques  estudiades

(municipis de Castellfollit del Boix, Aguilar de Segarra i la Pobla de Caribenys). S’han cobert

també els municipis de Montmaneu, Argençola, Bellprat, Santa Maria de Miralles i la Llacuna,

que no s’inclouen amb claredat en cap de les dues unitats geogràiques esmentades però que

pertanyen administraivament parlant a la comarca de l’Anoia. 

La tercera unitat geogràica que forma part de la comarca compren els municipis de Vallbona

d’Anoia, Cabrera d’Igualada, Piera, Masquefa, i els Hostalets de Pierola i s’adscriu al territori

històric el Penedès. Aquesta unitat geogràica no ha estat inclosa en el present recull ja que, tot

i  pertànyer  administraivament  a  la  comarca  de  l’Anoia,  presenta  unes  caracterísiques

climàiques, una acivitat agrícola, una història i  unes ainitats socioeconòmiques clarament

diferenciades,  que  a  nivell  de  coneixements  populars  relaius  als  usos  tradicionals  de  la

vegetació s’aproximen més al Penedès històric que no pas a l’Anoia. Tots els indicis apunten

que aquesta unitat geogràica atresora una gran quanitat de coneixements populars relaius

als usos tradicionals de la vegetació no documentats encara i signiicaivament diferents als de

les  dues  unitats  geogràiques  estudiades  ins  al  moment.  En  conseqüència,  considerem

necessari i urgent dur a terme una prospecció etnobotànica  en aquest territori que reculli el

coneixement d’almenys 30 informants. 

Per úlim, el municipi del Bruc tampoc ha estat inclòs en el present recull, ja que pertany a la

unitat geogràica del Montserraí, amb una clara idiosincràsia a nivell històric, climàic, agrícola

i socioeconòmic. Caldria per tant, desenvolupar un projecte de recuperació del coneixement

tradicional  a  nivell  de  tot  el  Montserraí,  malgrat  les  diicultats  que  comporta  la  divisió

administraiva d’aquesta unitat geogràica en diverses comarques. 7

En  coherència  a  aquesta  distribució  territorial  dels  informants,  la  major  part  d’espècies  i

varietats  documentades  correspondran a  aquests  territoris.  Tanmateix,  en  alguns  casos  els
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informants fan referència a espècies i varietats situades en àmbits territorials propers, les quals

també s’inclouen en aquest recull. 

En l’apartat “Com interpretar la informació de cadascuna de les itxes” és on s’explica quina ha

estat la metodologia emprada obtenir cadascuna de les dades que es mostren, i en l’apartat

“Deinició  dels  límits  de  varietat”  s’exposen  els  criteris  seguits  per  determinar  quines

airmacions  fetes  els  informants  feien  referència  a  una  mateixa  varietats  i  quines  feien

referència a varietats diferents. 

(Tornar a l’índex general)

TERMINOLOGIA (Tornar a l’índex general)

Per tal de facilitar la comprensió de la informació no hem realitzat una transcripció literal d’allò

que ens han dit els informants, sinó que mantenint-ne inalterat el signiicat i respectant també

l’expressivitat que pogués dur associada, hem reescrit la informació per tal de fer-la fàcilment

comprensible i accessible. 

Tanmateix, si que hem transcrit literalment aquelles expressions o mots que formen part d’un

vocabulari actualment en desús i que representen per tant una riquesa lèxica que és important

conservar.  Alhora, també hem transcrit literalment moltes paraules que, si  bé existeixen en

l’actualitat, han estat transmeses pels informants sense seguir la normaiva de la gramàica i

ortograia de la llengua catalana. Representen una riquesa dialectal que hem cregut important

preservar  en  un  recull  etnobotànic  com  és  aquest.   No  es  tracta  d’errors  ortogràics  ni

gramaicals, sinó d’expressions i mots transcrits a consciència tal i com ens els han transmès els

informants. 

(Tornar a l’índex general)
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DEFINICIÓ DELS LÍMITS DE VARIETAT (Tornar a l’índex general)

Els informants es refereixen a les varietats d’acord amb els noms populars que han uilitzat

sempre,  i  que  els  han  estat  transmesos  de  generació  en  generació.  Així,  al  llarg  de  les

generacions, s’ha anat creant una gran riquesa lèxica per referir-se a les espècies silvestres i

també a les espècies i varietats culivades. En conseqüència, en una àrea geogràica molt peita

els mots uilitzats per referir-se a una mateixa espècie o varietat poden ser ben diversos. 

Així com en el cas de les espècies silvestres la complicació consisia en determinar a quina

espècie (a quin nom cieníic) equivalia cadascun dels noms populars, en el cas de les espècies i

varietats culivades la casuísica és semblant però força més complexa. 

En aquest cas la complexitat rau en determinar a quantes varietats diferents d’una mateixa

espècie corresponen les cites recollides per part dels informants. Vegem-ne diferents casos: 

 Si recollim 10 cites corresponents a l’avellaner (Corylus avellana), sense que ens facin

referència a cap varietat concreta, no podem garanir, només per aquest fet que es

traci d’una  sola  varietat.  Hem  de  consultar  les  descripcions  que  els  diferents

informants  fan  de  l’avellaner  i  a  parir  d’aquí  deinirem  si  es  tracta  d’una  o  més

varietats.  Si  hi  ha  un  seguit  d’informants  que  fan  referència  a  un  avellaner  que

produeix avellanes allargades, i  un altre grup d’informants que fan referència a un

avellaner que produeix avellanes rodones, encara que els dos emprin el terme genèric

“avellaner” estan fent referència com a mínim a dues varietats diferents, i serà així com

ho relecirem en el catàleg: “avellaner rodó” i “avellaner allargat”. Sempre uilitzarem

el  mètode  més  conservador,  es  a  dir,  sabem  que  hi  ha  almenys  dues  varietats

d’avellaner, però no sabem si n’hi ha més, no podem saber si tots els informants que

fan referència a un avellaner d’avellanes rodones es refereixen a una mateixa varietat,

perquè no estem veient (en la major part de casos) els individus als quals es refereixen,

i  per tant,  encara que amb molta probabilitat dins els  avellaners que fan avellanes

rodones hi ha diferents varietats nosaltres ho considerem com una sola varietat ja que

no tenim evidencies aportades pels informants que així ens permein airmar-ho. 

 Una altra casuísica, encara més complexa, es dona quan els informants es refereixen a

una  varietat  concreta.  Per  tal  de  referir-se  a  les  varietats  agrícoles  culivades,

majoritàriament el nom s’assigna en base a algun dels següents criteris, i d’aquí rau la
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complexitat (la impossibilitat) de deinir els límits de les varietats només a parir del

nom: 

o La  data  de  collita  o  plantació:  préssec  de  Sant  Jaume,  col  d’hivern,  pera

d’hivern,  enciam  d’esiu,  lliri  de  Sant  Antoni,  préssec  de  Sant  Joan,   ceba

primerenca, meló tardà, ...

o La casa on es culiven o l’indret d’on procedeix la llavor: col Manresana, enciam

de Cal Plaxats, tomàquet de penjar de Cal Indiano, tomàquet de Montserrat,

meló Mallorquí, ceba de Lleida, ...

o La forma, la mida o el color: col geganta, bleda verda, nap llarg, enciam negre,

albercoc  galta  vermella,  enciam  arrissat,  civada  negra,  civada  rossa,  poma

plana, cirera negra, blat motxo, all vermell, albergínia blanca, ...

o La inalitat per a la qual s’empren: remolatxa per les bèsies, pèsol de fer sopa,

mongeta  seca,  tomàquet  de  sucar  pa,  fava  farratgera,  carbassa  de  menjar,

carbassa pels porcs, blat de moro per les gallines, ...

o El  ipus  de  culiu:  pèsol  d’hort,  meló  de  secà,  síndria  de  secà,  espàrrec

d’hort, ...

o Casos que tenen un nom paricular, que tot i que pot fer referència també a

algun  dels  criteris  exposats  en  els  altres  grups,  evita  en  general  que  els

informants uilitzin diferents noms per referir-se a una mateixa varietat.  Cal

remarcar  que aquest  és  el  grup menys nombrós:  cirera  cor  de colom, fava

Muchamiel, cep sumoll, cep carregarrucs, col  "asa de cántaro", pera llimonera,

...

En conseqüència, si diferents informants empren diferents criteris per referir-se a una mateixa

varietat, recollirem un seguit de noms diferents que en realitat corresponen a una sola varietat.

És el cas per exemple de la Col d’hivern,  la Col de Pagès, i la Col de Brotons. Només a parir de

les descripcions que ens proporcionin els informants podrem determinar si fan referència a una

o  diverses  varietats.   En  cas  de  no  tenir  descripcions  acurades  per  part  dels  informants,

cercarem mitjançant fonts d'informació bibliogràiques si  aquests noms diferents poden en
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realitat referir-se a varietats diferents. Si trobem indicis en aquest senit, serem conservadors i

ho considerarem també la mateixa varietat. 

Pot donar-se també la situació oposada, que dos o més informants facin referir  un mateix

criteri per referir-se a varietats que en realitat són diferents però a les quals ells atribueixen el

mateix nom. Es el cas per exemple dels tomàquets de penjar. Si no disposem de descripcions

acurades, les diferents cites de tomàquets de penjar les considerarem com una sola varietat,

encara que en realitat sabem que es tracta amb molta probabilitat de varietats diferents. Per

contra,  si  disposem de descripcions acurades i  sobre tot si  podem observar la  varietat,  les

considerem varietats diferents encara que els informants els hagin donat un mateix nom, i és

així com per exemple hem deinit el tomàquet de penjar del Sisquet, el tomàquet de penjar de

Cal Vila, el tomàquet de penjar de Cal Rosor o el tomàquet de penjar de Cal Plaxats. 

Amb l’aplicació d’aquest criteri conservador volem minimitzar l’error en el senit de considerar

per  separat  en  el  catàleg  dues  o  més  varietats  que  en  realitat  siguin  la  mateixa;  i  alhora

assumim que amb molta probabilitat algunes de les varietats que hem considerat com a una

única varietat s’hauran de dividir en diferents varietats de cara a futures edicions del catàleg i a

mesura que es vagi ampliant la informació disponible. 

Per  cadascuna  de  les  espècies  i  varietats  caracteritzades  n’indiquem  el  nom  cieníic  de

l’espècie  a  la  qual  corresponen,  els  diferents  noms populars  amb els  quals  els  informants

paricipants en l’estudi es refereixen a l’espècie, i també els diferents noms amb els quals els

informants paricipants en l’estudi es refereixen a la varietat. 

(Tornar a l’índex general)
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COM INTERPRETAR LA INFORMACIÓ DE CADASCUNA DE LES FITXES 

(Tornar a l’índex general)

Les  diferents  itxes  contenen  la  informació  que  ens  han  aportat  els  informants  sobre  les

espècies i varietats catalogades, la qual ha estat degudament analitzada i iltrada a i i efecte

d’eliminar-ne possibles errors.  Alhora, en cadascuna de les itxes hi  apareixen una sèrie de

dades sobre les caracterísiques ecològiques de l’espècie o varietat i  també el seu grau de

representació i conservació entre els informants paricipants en l’estudi. 

Per moltes de les espècies incorporem, un cop s’han mostrat totes les itxes corresponents a

les varietats d’aquella espècie,  un apartat on es recull  les informacions que es refereixen a

l’espècie en general, sense pertànyer a cap de les seves varietats en concret. 

FITX A TALL D’EXEMPLE 

Espècie o varietat culivada nº 15: All Vermellós, Vermell (Allium saivum)

Conservada al banc de llavors Origen:  llavor  recol·lectada  a  Argençola,

Copons i Santa Margarida de Montbui.
Culiu de regadiu / Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 7 (15,9%)

Nombre d’informants que la conserven: 5

(7,5%)

Nombre  d’entrevistes  que  la  conserven:  4

(9,1%)

Usos  (grans  grups):

Alimentació humana

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 55,6 %

Descripció i usos:  

 Alls de pell vermella, són els que s’havien culivat tota la vida i que es trenen en

forcs. Fan una cugula que s’ha de tallar ( i es pot aproitar) per tal que facin les

cabesses més grosses. 
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S’indica el nº de varietat culivada, els noms populars que els informants han atorgat a

la varietat, i el nom cieníic de l’espècie al qual correspon la varietat. 

Indica  l’estat  de  conservació  de  la  varietat.  Indicant  si  es  tracta  d’una  varietat

conservada  al  Banc  de  Llavors  o  al  viver  de  llenyoses  tradicionals  de  l’Associació

Agroecològica de cal Mercaderet, d’una varietat conservada per altres actors, o d’una

varietat per la qual a hores d’ara se’n desconeix l’existència. 

Indica el municipi d’origen del material recol·lectat per l’Associació Agroecològica de cal

Mercaderet. 

Indica, d’acord amb les informacions que ens han aportat els informants, si la varietat

es culivava al reg o al secà. En els casos en que alguns informants la culivaven al reg i

d’altres al secà indicarem ambdues ipologies de culiu. 
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En base a les informacions aportades pels informants, juntament amb el coneixement

de  l’ecologia  de  les  espècies  i  varietats,  indiquem  si  es  tracta  de  culius  Anuals,

Plurianuals, o Permanents. 

Indiquem quants dels informants paricipants en l’estudi citen la varietat. En termes

absoluts i en percentatge respecte els 67 informants paricipants. 

Indiquem en quantes de les entrevistes realitzades citen la varietat (cada entrevista

equival a una unitat familiar, i per tant es podria uilitzar el terme “unitat familiar”, ja

que  en  realitat  hem  realitzat  diferents  “entrevistes”  amb  cada  unitat  familiar).  En

termes absoluts i en percentatge respecte les 44 entrevistes realitzades (o més ben dit,

respecte les 44 unitats familiars  paricipants en el projecte.) 

Indiquem quants dels informants paricipants en l’estudi conserven la varietat (es a dir,

en tenen individus vius o llavors a parir de les quals reproduir la varietat). En termes

absoluts i en percentatge respecte els 67 informants paricipants. 

Indiquem  quantes  de  les  entrevistes  realitzades  (o  unitats  familiars  estudiades)

conserven la varietat (es a dir, en tenen individus vius o llavors a parir de les quals

reproduir  la  varietat).  En  termes  absoluts  i  en  percentatge  respecte  les  44  unitats

familiars estudiades. 

Indiquem quin percentatge dels  informants que citen la varietat (es a dir,  recorden

l’existència de la varietat i la descriuen) alhora conserven la varietat (es a dir, en tenen

individus vius o llavors a parir de les quals  reproduir  la varietat).  Per tant,  aquest

apartat  indica  quin  percentatge  dels  que  citen  la  varietat  la  conserven  encara

actualment.  En la  itxa d’exemple 9  informants  citen l’all  vermell  /  vermellós,  però

d’aquests només 5 el conserven encara avui, la qual cosa representa un 55,6% dels

informants que han citat la varietat. 

En aquest apartat indiquem, d’acord amb les informacions aportades pels informants, a

quin dels  grans grups d’usos (d’acord amb la classiicació realitzada en la “Base de

Dades dels Coneixements Populars Relaius als Usos Tradicionals de la Vegetació de la

Comarca de l’Anoia) pertanyen les cites d’ús referents a la varietat. Poden correspondre
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a 5 grans grups d’usos: Medicinals, Alimentació humana, Veterinaris, Alimentació animal, i

Altres. 

L’apartat 12 recull  una breu descripció on hem sinteitzat les caracterísiques de la

varietat en funció de la informació present en les cites dels informants, però també

basades quan ha estat possible en observacions directes i, quan ha estat necessari, en

la recerca bibliogràica. Aquest apartat també pot incorporar fotograies de la varietat

en qüesió. 
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ORGANITZACIÓ DE LES ESPÈCIES I VARIETATS EN EL CATÀLEG 

A la Segona Edició d’aquest catàleg les espècies i varietats venen classiicades en quatre

llistes diferents enlloc d’un com succeïa en l’edició anterior. Dins d’aquestes llistes el

criteri d’ordenació és en primer terme el nom cieníic de l’espècie a la qual pertanyen

les  varietats.  En  segon  terme,  les  varietats  pertanyents  a  una  mateixa  espècie  es

presenten ordenades d’acord  amb els  nom popular  amb el  qual  s’hi  refereixen els

informants. 

Es pot accedir a la informació fàcilment a través de  quatre índexs interacius: 

- L’índex  de  varietats  de  la  LLISTA1,  que  recull  les  varietats  conservades

actualment per l’Associació Agroecològica de can Mercaderet.

- L’índex  de  varietats  de  la  LLISTA2,  que  recull  les  varietats  no  conservades

actualment per l’Associació Agroecològica de cal Mercaderet, però si per altres

actors.  Aquests  altres  actors  són  principalment  professionals  (  agricultors,

viveristes  i  llavoristes  que  treballen  amb  aquestes  varietats..),  aicionats  i

enitats de conservació que han recuperat les mateixes varietats tradicionals en

altres zones de Catalunya i d’Espanya.

- L’índex de varietats de la LLISTA3, que recull les varietats que no hem localitzat

més que en el coneixement teòric i per tant que desconeixem si romanen culiu

o conservades per altres actors. Més prospecció al camp així com la recerca

bibliogràica podria ajudar a trobar algunes d’aquestes varietats.

- L’Índex  d’espècies  silvestres  comesibles  de  la  LLISTA4  que  recull  algunes

espècies silvestres que s’han consumit de manera tradicional com a aliments a

la comarca de l’Anoia.

(Tornar a l’índex general)
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VARIETATS CULTIVADES TRADICIONALS DE L’ANOIA CONSERVADES PER L’ENTITAT

En aquesta llista trobem totes aquelles varietats tradicionals de l’Anoia conservades

per l’Associació Agroecològica de cal Mercaderet, bé sigui al banc de llavors, bé sigui

al  viver  de  ceps  i  arbres  fruiters,  o  bé  de  forma vegetaiva.  Aquest  fet  ha  estat

possible en la majoria de casos gràcies a la cessió de llavors o de material vegetal úil

per a reproduir-les. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  1:  Ceba  Blanca  (Allium  cepa)  (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen:  llavor  recuperada  a  Santa  Maria

del Camí, Argençola 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Breu descripció de la varietat:

 La ceba blanca és una ceba primerenca que es sembra de llavor al setembre i es

trasplanta a inals de tardor o principis d’hivern. Es de pell de color clar o blanc i

gens coent, és a dir, que no pica. 

Espècie  o  varietat  culivada nº  2:  Ceba d'Amposta  (Allium cepa)  (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen:  llavor  recol·lectada  a  Santa

Margarida de Montbui
Culiu de regadiu / Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 33,3 %
Breu descripció de la varietat:

  · La ceba d'Amposta és una ceba de mida peita i d’un color vermell més fort que el de

la ceba de igueres. És una mica coenta, picant. Ja es culivava a l’Anoia a mitjans del

segle passat i es sembra tardana. Actualment és una varietat encara coneguda, popular
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i comercialitzada, que no es troba en risc de conservació. 

Espècie o varietat culivada nº 3: Ceba de Figueres (Allium cepa)  (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen:  llavor  recol·lectada  a  Santa

Margarida de Montbui

Culiu de regadiu / Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  7

(10,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)

Nombre d’informants que la conserven: 5

(7,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,8%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 71,4 %
Breu descripció de la varietat:

· La ceba de igueres és una varietat de mida més grossa que la d'Amposta, amb

un color de pell vermellós o violaci i de gust més suau ( no coent). És fa tardana a

l’Anoia, això vol dir que es trasplanta al camp durant el febrer.   

Espècie o varietat culivada nº 4: All Blanc gegant (Allium ampeloprasum)  (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen: llavor de Castellfollit del Boix.
Culiu de regadiu / Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 25 %
Breu descripció de la varietat:

     · Aquests alls blancs fan unes cabesses molt grosses i uns alls molt grossos

també. S’ha maningut el seu culiu com a ornamental i ha sobreviscut abandonat

en molts marges, tot i que en el passat també s’havia culivat per al seu consum i

comercialització. Fa cugula. És una varietat coneguda a d’altres països ( «elephant

garlic»),  però  poc  coneguda  a  Catalunya  malgrat  que  havia  estat  culivada

tradicionalment en alguns indrets com a l’Anoia.
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Espècie o varietat culivada nº 5: All Vermellós, Vermell (Allium saivum) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen:  llavors  originàries  d’Argençola,

Copons i Santa Margarida de Montbui.
Culiu de regadiu / Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 7 (15,9%)

Nombre d’informants que la conserven: 5

(7,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 4

(9,1%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 55,6 %
Breu descripció de la varietat   

 Alls de pell vermella, són els que s’havien culivat tota la vida i que es trenen en

forcs. Fan una cugula que s’ha de tallar ( i es pot aproitar) per tal que facin les

cabesses més grosses. 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  6:  Belda  de Sempre,  Verda  de  Tota  la  vida  (Beta

vulgaris var. cicla) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen: llavor de Castellfollit del Boix

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 6 (9%) Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)
Nombre d’informants que la conserven: 5

(7,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 4

(9,1%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 83,3 %
Breu descripció de la varietat:

  

 Bledes de color verd  fosc, de mida gran i amb la ija o penca blanca i també

molt grossa.
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Espècie o varietat culivada nº 7: Col de fer brotons, d'Hivern, de Pagès, de Trinxat,

Valenciana (de brotons), Verda (Brassica oleracea) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen:  n’hem  recuperat  llavor  a

Rubió,Jorba,  Veciana,  Òdena,  El  Bruc  i

Castellolí.
Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  32

(47,8%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  23

(52,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 12

(17,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 8

(18,2%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 37,5 %
Descripció i usos:  

 La col d'hivern, verda, de pagès o brotonera és una varietat que havia estat molt

important per a la alimentació dels habitants de l’Anoia en el passat perquè és

una hortalissa de culiu fàcil i molt resistent al fred. Totes les cases que podien

en plantàvem en gran quanitat per a autoabasir-se ( una família podia plantar

de 200 a 400 cols només «pel gasto», se’n menjava molta) o per vendre’n. Com

era una varietat tan important i habitual és normal que molta gent la reproduís i

es fes la llavor pròpia. Això ha fet que hi hagi una gran diversitat fenoípica i

genèica de les cols d’hivern tot i que l’ús que en feien era similar. En general es

pot dir que són cols més o menys vigoroses/altes amb les fulles de color verd

fosc que fan un ull al capdamunt més o menys apinyat ( però mai ben apretat

fent un cabdell) i d’un color més o menys fosc. Normalment l'ull es considera la

part més tendra per a consumir, a banda dels brotons que també eren molt ben

valorats. Tant una part com l’altra eren més dolces si havien pait fred i gelades.

És una varietat que moltes persones han conservat de manera tradicional ins

als nostres dies perquè gastronòmicament parlant els que tenen la costum i els

agrada menjar col habitualment la consideren més ina i menys «pudenta» que

les varietats de col que es comercialitzen.  comercials que fan el cabdell apinyat.

Les fulles de les parts baixes també les podien consumir les persones ( la col en

general  es  cuinava  en  trinxat,  amb  patata,  amb  cigrons,  amb  arengada

d’escata...), però moltes vegades s’aproitaven pels animals ( gallines, conills... es

trinxaven  les  fulles  amb  la  cabussel·la).  

La col d’hivern es comença a sembrar per Sant Joan i hi ha la dita que «la bona

col ha d’estar feta pel juliol» referint-se a que al juliol hauria d’estar trasplantada

al camp. Tot i que les primeres es fan al juliol al camp també se’n poden fer una

mica més tardanes ins a inals d’agost o principis de setembre per a collir-les

més tard.
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Recepta d’ús: 

«Es tallen ben peitetes, amb força patata i es bullen (molt important que sigui a foc

ràpid,  la  cocció  ha  de  ser  ràpida,  si  és  lenta  no  queda  bé)  i  s’escorren  ben  ben

escorregudes, apretant amb un plat. Després hi fa un sofregit de cansalada ben grassa

que cou ben cuita i aboca a la  col i patata tot aquest oli i cansalada. La col ha d’estar

ben amanida.»
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Espècie o varietat culivada nº 8: Col de Fer fulles, Geganta, de les gallines (Brassica

oleracea) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen: Òdena.

Culiu de secà / Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  20

(29,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 14 (31,8%)

Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre  d’entrevistes  que  la  conserven:  3

(6,8%)
Usos (grans grups): Alimentació humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 20 %
Descripció i usos:  

- La col de fer fulles és una col molt vigorosa ( ben regada i afemada es pot fer alta com

una persona) que feia un ull molt peit i molt poc apinyat, doncs l’ús d’aquesta col era

de fer fulles tot l’any per les gallines i altres animals. És resistent al fred i es planta a

l’esiu-tardor per aproitar-la al llarg de l’hivern, però també es resistent a l’espigat i si la

plantes a  la primavera (  sembrada al  març-abril)  també la pots aproitar  tot l’esiu.

Normalment  es  van  arrencant  progressivament  les  fulles  des  d’abaix  cap  a  dalt  de

manera  que  va  quedant  el  tronc  pelat  per  sota.  També  era  una  col  molt  estesa  i

uilitzada en el  passat,  l’habitual  era fer-ne llavor, però com que la importància del

besiar al camp ha disminuït molt hi ha poca gent que hagi conservat llavor d’aquesta

classe de cols. 

S’aproitaven per tots els animal de corral: les gallines, el conills, els tossinos. Eren molt

i molt altes, les que ara diuen gegantes no ho son tant, abans si les cuidaves bé no

arribaves a les darreres fulles. Se’n feia calderada per les gallines i pels tocinos, s’hi

posava cols, peles de patates, carbassons, ... La fulla també la donaven trinxada a les

gallines. 

Espècie o varietat culivada nº 9: Col de les Gallines, d'Hivern, de Fer fulles (Brassica

oleracea) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen: Santa Margarida de Montbui.

Culiu de secà Plurianual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana, Dels  informants  que  la  citen,  quin
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Alimentació Animal percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos: 

 Col d'hivern/ de fulles. Les sembra tant a la primavera com a la tardor. Les que

va sembrar al març/abril de l'any passat tot just comencen a llucar/ s'espiguen

perquè aviat farà un any que les va plantar. Arrenca les fulles d'abaix per a les

gallines, va quedant la ija pelada. Abans també les persones es menjaven les

fulletes tendres de dalt (no tallaven el lluc del mig, però es menjaven les fulles

mitjanetes i tendres al voltant del lluc). Les fa gairebé al secà. En guarda llavor

de sempre. També fan llucs/brotons aquestes cols, però ara les ira a les gallines.

En  fa  4  rengs  ben espaiades,  i  fan  un metre  d'alçada aproximadament,  són

diferents de les ípiques cols de fer fulles que es fan tant altes. Sembra les cols

per Sant Joan, i s'espiguen a la primavera. 

Espècie o varietat culivada nº 10: Col Manresana (Brassica oleracea) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada al banc de llavors. Origen: Castellfollit del Boix

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  10

(14,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 7 (15,9%)

Nombre d’informants que la conserven: 5

(7,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,8%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 50 %
Descripció i usos: 

 Col  vigorosa  de fulles  fosques  i  que  cordilla  molt  poc  (  fa  un  ull  peit  i  poc

apinyat). Molt bones de gust. Un cop han collut les fulles d’abaix i l’ull venen els

brotons.
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Espècie o varietat culivada nº 11: Pebrot Lloret (Capsicum annuum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada al banc de llavors. Origen:  llavors  recol·lectades  a  Jorba  i  a

Prats de Rei

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  17

(25,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 11 (25%)

Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,8%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 23,5 %
Descripció i usos:  

 Abans eren els més habituals, els més estesos i els més usats. Molt llargs, 

acabats amb punta. Es poden fer molt grossos i són molt carnosos i gustosos. 

Van molt bé i són molt usats per escalivar, però no es tan valorat per menjar-lo 

cru. Abans de la gelada també es conitaven amb vi o vinagre per aproitar-los a 

les  amanides, sobretot els verds peits.

      www.eixarcolant.cat                        44                   wwww.ecomercaderet.cat



CATÀLEG DE LES ESPÈCIES I VARIETATS CULTIVADES TRDICIONALMENT A LA COMARCA DE L’ANOIA 

(1a EDICIÓ – 2017)

Espècie o varietat culivada nº 12: Cigró Mitjà, Mitjanet, del País (Cicer arieinum)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen: llavor recol·lectada a Copons

Culiu de secà Anual
Nombre d’informants que la citen: 8 (12%) Nombre d’entrevistes on es cita: 6 (13,7%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 El cigró mitjanet o del país és el que es culivava més habitualment en el passat

segons  la  majoria  d’informants.  Se’n  culivava  molt  abans  perquè  també es

consumien  molt.  Era  més  grosset  que  el  cigronet  de  l’Anoia  que  s’ha

popularitzat  ara  i  més  gros  que  el  mexicà  que  es  comercialitza  tant  als

supermercats. Es sembra entre febrer i març, en general els llegums donen més

feina que els cereals. Com que abans no tenien temps de sembrar-ho tot perquè

es llaurava amb cavall, es deixaven camps en guaret i es feia rotació, sembraven

llegums perquè abonen la terra. A vegades es feien els cigrono les guixes entre

els ceps. El cigró mitjanet es feia cap a Tous, Copons, Calaf... el peit peit potser

es feia més cap Castellfollit del boix. No s’acostumen a corcar, però de vegades

passa. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  13:  Cigró  Peit  (Cicer  arieinum) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen: llavor recol·lectada a Calaf

Culiu de secà Anual
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)
Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,8%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 80 %
Descripció i usos:  

  El cigró mitjanet es feia cap a Tous, Copons, Calaf... el peit peit potser es feia

més cap Castellfollit del boix.
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Espècie o  varietat  culivada nº 14:  Escarola  de  Cabell  d'àngel  (Cichorium endivia)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen: llavors recol·lectades a Jorba i a Carme

Culiu de regadiu  Anual
Nombre  d’informants  que  la  citen:  5

(7,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)

Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 20 %
Descripció i usos:  

 L’escarola cabell d’àngel és peita i arrissada, i de moltes fullles molt primes. Sha

culivat molt tradicionalment, es planta a principis d’hivern i es cordilla sola. No

cal lligar-la però si es lliga queda més blanca i tendra de dins. .

Espècie o varietat  culivada nº 15:  Enciam de Calaf  (Cichorium endivia) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen: llavors recol·lectades a Òdena

Culiu de regadiu  Anual
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Escarola grossa i de fulla molt ample per ser una escarola. Poc arrissada. Potser

és la mateixa varietat d’escarola que la «fulla ampla» o la «dobla».
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Espècie o varietat culivada nº 16: Safrà (Crocus saivus) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen:  llavors  recol·lectades  a  Santa

Margarida de Montbui.

Culiu de secà / Culiu de reg adiu Perenne
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 60 %
Descripció i usos:  

 Floreix per tot sants, primer fa la lor i desprès la fulla. 
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Espècie o varietat culivada nº 17: Meló Mallorquí o Meló Tou (Cucumis melo) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen: Castellfollit del Boix

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 50 %
Descripció i usos:  

 Varietat de carn molt dolça però també molt tova, no es conserven, es passen

ràpid. Els van portar uns mallorquins a Castellfollit del Boix fa 80 anys. Potser és

l’anomenat també meló primerenc.
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Espècie  o  varietat  culivada  nº18:  Carbassa  de  Cabell  d'àngel  (Cucurbita  icifolia)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen: llavors recol·lectades a Castellfollit

del Boix i a Jorba
Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  14

(20,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 8 (18,2%)

Nombre d’informants que la conserven: 10

(14,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 6

(13,6%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 71,4 %
Descripció i usos:  

 Carbassa molt produciva que fa els  fruits  de pell  molt  dura i  verda,  la carn

blanquinosa i les llavors grosses i negres. Es feia servir per fer-ne conitura.

Espècie o varietat culivada nº 19: Carbassa del Rabequet (Cucurbita maxima) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Conservada al banc de llavors Origen: llavor recol·lectada a Santa Margarida

de Montbui

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:

 Carbasses en forma de cacauet, més aviat peites. Es guarden bé en un lloc fresc

gairebé ins l’esiu següent.
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  20:  Carbassó  Blanc,  Que  Corre  (Cucurbita  pepo)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  8

(11,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)

Nombre d’informants que la conserven: 5

(7,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,8%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 62,5 %
Descripció i usos:  

 Carbassonera  emparradora  que  s'estén  com  un  carbasser  i  que  fa  uns

carbassons de color verd clar o blanquinós proporcionalment més gruixuts que

els verds convencionals. Es poden agafar molt grossos i es mantenen tendres i

bons, tot i que si la llavor és dura s’ha de separar per cuinar. passenD

Espècie o varietat culivada nº 21: Codony / Codonya Aniga, d'Abans, de Sempre,

d'Olor, Rodona, Rodona xica, Rodó Peit, Vella (Cydonia oblonga) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  19

(28,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 11 (25%)

Nombre d’informants que la conserven: 12

(17,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 6

(13,6%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 63,2 %
Descripció i usos: 

 Uns codonys rodons més peits que els d’altres varietats, encara que ben cuidats

també es fan molt grossos, pell amb vellositat, i carn amb un gust i un textura

més agradables que les de «membrillo». Es menjaven cuits i a vegades ins i tot

crus.  Les  bullien  per  postre  (  a  vegades  amb sucre)  i  es   bevien  l’aigua.  És

conservaven bé durant l’hivern, les penjaven de cordills als claus de les bigues

lligats per les cues.
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Espècie o varietat culivada nº 22: Herbacol (Cynara cardunculus) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Plurianual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  7

(10,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)

Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 42,9 %
Descripció i usos:  

  L’herbacol  es l’ancestre de la carxofera.  A l’Anoia aquelles cases que tenien

cabres i feien mató l’acostumaven a plantar als marges propers a la casa per a

arreplegar-ne  i  assecar  les  lors  que  després  s’usaven  per  quallar  la  llet.

Actualment s’ha perdut la tradició junt amb el besiar i també  ho ha fet el culiu

de l’herbacol. A dia d’avui es fa servir quall químic per fer mató, i si vols comprar

lor  d’herbacol  per  fer-ho de manera  tradicional  va  molt  cara,  perquè costa

d’arreplegar, pesa molt poc i s’ha d’assecar. Per a que sigui de bona qualitat no

s’ha de collir massa aviat, quan la lor es tendra, sinó quan la lor comença a

estar pansida. Tampoc s’ha de deixar que es passi i que faci llavor.
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Espècie o varietat culivada nº 23: Carxofa / Escarxofa de les normals, de Tota la vida

(Cynara scolymus) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: Material  recol·lectat a Castellfollit  del

Boix

Culiu de secà / Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  22

(32,8%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  14

(31,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 6

(9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 5

(11,4%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació humana

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 27,3 %
Descripció i usos:  

 La carxofera és una espècie autòctona i culivada des d’anic a la comarca. Com

és  una  planta  perenne,  hemicriptòits,  no  es  estrany  que  hagin  sobreviscut

algunes varietats durant generacions. N’hi ha de verdes i peites, resistents al

fred, però loració tardana.
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Espècie o varietat culivada nº 24: Carxofa / Escarxofa Lila, Lilosa (Cynara scolymus)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: Material  recol·lectat a Castellfollit  del

Boix

Culiu de secà / Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 De color lila, de sempre. peites  liloses, i obertes. Però són molt bones. 
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Espècie o varietat culivada nº 25: Carxofeta lila (Cynara scolymus) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  material  recol·lectat  a  Sant  Marí de

Tous

Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,6%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Més peites i fosques. Són bones igual, com que són peites a vegades se les

menja crues directament. 
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Espècie o varietat culivada nº 26: Figa Breva negra / Figalor (Ficus carica) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Igualada

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 6

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,6%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Molt bones, fa una collita al juliol / agost i una al setembre, les del setembre són

més peites, les del juliol / agost són grosses (igalor). En té una davant de casa,

que està empeltada sobre una iguera borda l’any 33, a parir d’una breva negra

que hi ha prop de la casa dels Nocs d’on és la dona, que és una iguera molt

gran.
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Espècie o varietat culivada nº 27: Figa Coll de dama negra (Ficus carica) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Santa Margarida

de Montbui.

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)

Nombre d’informants que la conserven: 9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 5

(11,4 %)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Figues d’esiu que venen al setembre, grossetes, negres, amb el coll de dalt de la

iga llarg.

Espècie o varietat culivada nº 28: Figa Coll de dama blanca (Ficus carica) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  material  recol·lectat  a  Vilanova  del

Camí

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  7

(10,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Figues d’esiu grosses i blanques que venen al setembre i que tenen el coll, la

part superior de la iga, allargat.
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  29:  Figa  d'Assecar,  Garzeria,  Sajola,  Sajola  blanca,

Sajaiola (Ficus carica) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Santa Margarida

de Montbui.

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  35

(51,3%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  19

(43,2%)
Nombre d’informants que la conserven: 32

(47,8%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 18

(40,9%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació humana, Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 97 %
Descripció i usos:  

 Figuera de igues peites, blanques, molt dolces, que s’uilitzaven per assecar.

Molt habituals a l’Anoia.
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Espècie o varietat culivada nº 30: Figa de Sant Joan (Ficus carica) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Bellprat

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 La iguera si no ve el fred és molt valenta. grosses i negres però més planes que

les coll de dama, com aixafades. Venien d'hora per Sant Joan i es feien durant

molt temps (la temporada era llarga). Potser la igalor més estesa anigament a

l’Anoia. Foto de les igues d’esiu ( peites, d’agost).
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  31:  Nyàmera  /  Nyambra  /  Nyàmena  /  Nyàmera

Blanquinosa (Helianthus tuberosus) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Jorba

Culiu de secà / Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  22

(32,8%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  12

(27,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 4

(9,1%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 40,9 %
Descripció i usos:  

 La nyàmera és una planta de la família dels gira-sols originària d’Amèrica però

que va arribar a Catalunya abans de la patata. Fa un tubercle que en el  cas

d’aquesta varietat és de pell clara, blanquinosa o grogosa. La forma és allargada.

Abans se’n consumien moltes bullides com patates o tallades en rodanxes ben

ines i conitades en vinagre per les amanides. Agradaven molt. 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  32:  Nyàmera  /  Nyambra  /  Nyàmena  /  Nyàmera

Bonyeguda  (Helianthus tuberosus) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  material  recol·lectat  a  La  Pobla  de

Claramunt

Culiu de secà / Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  22

(32,8%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  12

(27,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 4

(9,1%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 40,9 %
Descripció i usos:  

 La nyàmera és una planta de la família dels gira-sols originària d’Amèrica però

que va arribar a Catalunya abans de la patata. Fa un tubercle que en el  cas

d’aquesta varietat és de vermellosa i forma bonyeguda. 

Abans se’n consumien moltes bullides com patates o tallades en rodanxes ben

ines  i  conitades  en  vinagre  per  les  amanides.  Agradaven  molt.  També  les

donen al besiar ( conills porcins, porcs..)
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  33:  Nyàmera  /  Nyambra  /  Nyàmena  /  Nyàmera

Vermellosa (Helianthus tuberosus) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Rubió

Culiu de secà / Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 66,7 %
Descripció i usos:  

 La nyàmera és una planta de la família dels gira-sols originària d’Amèrica però

que va arribar a Catalunya abans de la patata. Fa un tubercle que en el  cas

d’aquesta varietat és de pell vermellosa i de forma allargada.

Abans se’n consumien moltes bullides com patates o tallades en rodanxes ben

ines i conitades en vinagre per les amanides. Agradaven molt. 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  34:  Boniato  /  Moniato  Blanc  (Ipomoea  batatas)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: Castelló (  País Valencià)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 El boniato blanc és un boniato de pell clara i carn blanca. No és tan dolç com de

carn groga o taronja i no es feia servir per escalivar tot i que és bo per menjar i

més dolç que les patates. Hi ha gent que els culivava pels porcs. Però no en feia

gaire gent perquè si no es reguen molt no es fan bé ( i el sòl bàsic de l’Anoia no

és l’òpim).  També presentava alguns problemes la conservació de la llavor en el

nostre clima, la qual  cosa no facilitava el culiu. Tot i  que és el  moniato que

primer i més s’havia culivat anigament a l’Anoia ha esdevingut molt rar arreu

de  Catalunya,  al  haver  estat  subsituït  per  varietats  més  dolces.  La  llavor

obinguda és una llavor tradicional procedent de Castelló, el País Valencià.
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  35:  Noguera  /  Noguer  /  Anoguer  del  País  peita

(Juglans regia) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Jorba

Culiu de regadiu Perenne 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  40

(59,7%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  25

(56,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 39

(58,2%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 24

(54,5%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació humana, Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 97,5 %
Descripció i usos:  

 Aquesta varietat  de noguer neix espontània a  prop dels  rius,  rieres,  rierols  i

fonts de l’Anoia, però abans es plantaven individus solitari a molts camps al secà

perquè es considerava l’arbre amb una ombra més fresca i la gent que treballava

el camp descansava protegida del sol sota l’anoguer, també els ramats. Tot i que

fa  una  nou  peita,  sencera,  i  més  dura  de  trencar  que  les  de  les  varietats

modernes molts informants consideren que la nou peita del país té un gust

superior.
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Espècie o varietat culivada nº 36: Enciam de Cal Plaxats (Lactuca saiva) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  llavor  recol·lectada  a  Castellfollit  del

Boix

Culiu de regadiu Anual
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Enciam verd i  allargat de ipus romà. La fulla es de color verd fosc i  té una

lluentor seinada caracterísica. Sovint durant l’hivern la base del tronc es posa

de color vermellós. A l’hivern els havien fet al secà tot i  que si no els regue

queden més peits. Es veu una mica bast però de gust és el més i. Es poden

sembrar al setembre, també li agrada néixer al febrer i ser trasplantats a inals

de febrer, és necessari regar-los a parir de maig. 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  37:  Enciam  d'Escarxofeta,  Carxofeta,  Escarxofet

(Lactuca saiva) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavor recol·lectada a Carme

Culiu de regadiu Anual
Nombre  d’informants  que  la  citen:  7

(11,2%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (8%)

Nombre d’informants que la conserven: 1

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Un enciam de fulles i formes rodones, de la fulla verd brillant ( ni tant fosca com

el romà ni tan clara com el del sucre). És un enciam d'hivern que plantaven a

parir del setembre.
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Espècie o varietat culivada nº 38: Enciam de Fulla llarga moreno, Llarg negre, Llarg

moreno, Moreno, Negre, Romà negre (Lactuca saiva) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  llavors  recol·lectades  a  Copons  i

Òdena.
Nombre  d’informants  que  la  citen:  12

(17,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 9 (20,5%)

Nombre d’informants que la conserven: 6

(9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 5

(11,4%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 50 %
Descripció i usos: 

 L’enciam  negre  és  segurament  l’enciam  més  resistent  al  fred  i  per  això  es

plantava habitualment a començaments d’hivern. És gros, de fulles llargues amb

una coloració fosca a l’envers. 
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Espècie o varietat culivada nº 39: Guixa Normal, Grossa (Lathyrus saivus) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual
Nombre  d’informants  que  la  citen:  49

(73,1%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  32

(72,7%)
Nombre d’informants que la conserven: 8

(11,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 5

(11,4%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 16,3 %
Descripció i usos:  

 Planta lleguminosa que es sembra entre el novembre i primers de febrer. Fa un

llegum gros  i  molt  nutriiu  que  s’havia  culivat  i  consumit  molt  anigament.

Juntament amb el cigró la guixa era el llegum que es culivava i consumia més a

l’Anoia.  Tot  i  que s’ha dit  que no es bo el  seu consum per  certa toxicitat  o

mancança nutricional el cert es que a l’Anoia hi ha gent que n’havia consumit a

diari i en quanitat i que no n’havien senit mai cap símptoma. Es consideren

bones de gust i hi ha qui les ha conservat i encar en consumeix. Tot i que ha

disminuït molíssim el seu consum les raons citades a l’Anoia són diverses, per

una banda es considera que recorden a la misèria d’uns temps en els que es

consumien molt perquè no hi havia res més, també el fet que la maquinària per

recol·lectar-les les trenca de manera que només serveixen per fer pinso, altra

gent lamenta que s’hi  fan corcs molt més fàcilment que en els cigrons o les

guixes,  la seva textura pastosa quan estan cuites,  la pell  poc ina o la  mala

digesibilitat. El fet és que recentment hi ha pagesos que en sembren camps

sencers i que la lleugeria Roca a Igualada en cou de 200 a 300 kg l’any, tot i que

només ho fa els divendres.  
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Espècie o varietat culivada nº 40: Llauré, Llaurer,  Llorer (Laurus nobilis) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: Santa Margarida de Montbui

Culiu de reg Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  15

(22,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 11 (25%)

Nombre d’informants que la conserven: 15

(22,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 11

(25%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació humana, Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 El llorer és un arbre de la família de les oliveres. Tot i que es culiva també com a

ornamental als pobles i vora les cases de pagès sovint es troba naturalitzat al

bosc de ribera junt al riu Anoia. Tradicionalment s’ha usat en alimentació com a

condiment, però també de manera ritual, medicinal i ornamental. 

Espècie o varietat culivada nº 41: Llenia de Cal Foganyer (Lens culinaris) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: Santa Margarida de Montbui

Culiu de secà Anual
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Les  llenies  de  cal  Fogonyer  són  grosses,  planes,  amb  els  marges  molt  ben

deinits  i  de  color  verd clar  i  a  vegades amb unes taquetes.  No se’n  coneix

l’origen, l’informant recorda que les va comprar a algun pagès del mercat però

s’han seguit culivant des de fa més de 35 anys. Es planten a cops de 4 o 5

llenies,  a  dos  pams  cada  una,  i  rendeixen  força.  Es  poden  sembrar  entre

novembre i febrer, però van millor si es fan primerenques. És molt similar a la

varietat castellana «rubia de Aramuña» o "verda"
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Espècie o varietat culivada nº 42: Menta (Mentha sp.) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  material  recol·lectat  a  Vilanova  del

Camí

Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  12

(17,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 8 (18,2%)

Nombre d’informants que la conserven: 12

(17,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 8

(18,2%)
Usos  (grans  grups):   Medicinals,

Alimentació humana, Veterinaris

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 També es culivava menta per moius medicinals o com a condiment. Es feia

servir per la indigesió, pels cucs ( del besiar també). Al cuinar es posava al

guisat, als cargols ( junt amb fonoll i la marialluïsa), i a la rataia.

Espècie o varietat culivada nº 43: Nespro, Nespres, Nesples (Mespilus germanica)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a la Noguera

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  11

(16,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)

Nombre d’informants que la conserven: 5

(7,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 45,5 %
Descripció i usos:  

 El nesprer és un fruiter que fa uns fruits que recorden a la serva grossa, rodona,

vermellos i  amb tres  punxes.  No es  tan gran com els  nespres  de la  espècie

japonesa. Són bons si estan ben durs, sinó son aspres. S’empeltaven sobre els

arços ( Crataegus monogyna).
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  44:  Olivera  Arbequina  (Olea  europaea) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: Santa Margarida de Montbui

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  29

(43,3%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  19

(43,2%)
Nombre d’informants que la conserven: 29

(43,3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 19

(43,2%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 És una de les oliveres més populars i la més culivada a l’Anoia i Catalunya. És

valorada per la seva producció i regularitat, i per la qualitat del seu oli, que és

molt  aromàic  i  de  gust  dolç.  Els  fruits  són  peits,  esfèrics,  simètrics  i  es

presenten arraïmats,  no  maduren simultàniament.  Es  considera  una varietat

rúsica,  resistent a les gelades, però d’un vigor molt  reduït.  La seva capçada

relaivament  reduïda  li  permet  majors  densitats  de  plantació  que  d’altres

conreus més vigorosos. 
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Espècie o varietat culivada nº 45: Olivera Grossal (Olea europaea)  (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: Santa Margarida de Montbui

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  12

(17,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 7 (15,9%)

Nombre d’informants que la conserven: 12

(17,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 7

(15,9%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Olivera que produeix olives de mida grossa i una mica allargades, no fa l’oli tan

bo com el d'arbequina. En canvi la varietat més uilitzada per posar en sal, és a

dir, per fer les conserves en salmorra, i a molts llocs es plantava de tan en tan

algun individu de grossal entre les arbequines. Maduren i es posen negres totes

alhora. Potser es tracta de la varietat Tendral amb un nom diferent?
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Espècie o varietat culivada nº 46: Trepadella (Onobrychis viciifolia) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: -

Culiu de secà Plurianual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  30

(44,8%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  21

(47,7%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,8%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 10 %
Descripció i usos:  

 Planta farratgera perenne que es sega dues o tres vegades l’any en funció del

clima. Es sega quan loreix. La inlorescència és de color rosat. S’acostuma a

culivar  en  un  mateix  camp durant  tres  o  quatre  anys  en  terrenys  no  gaire

humits.  
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  47:  Mongeta  de  Castellfollit  o  de  la  Guàrdia

(Phaseolus vulgaris) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  llavor  recol·lectada  a  Castellfollit  del

Boix.

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  12

(17,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 6 (13,6%)

Nombre d’informants que la conserven: 8

(11,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,8%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 66,7 %
Descripció i usos:  

 És una mongetera de mata baixa que s’acostuma a plantar al secà entre el 10 i

12 d’abril ( Setmana Santa), o el 25 d’abril a dalt a Castellfollit on hi fa més fred.

Fa una llavor blanca, molt peita i una mica allargada.
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Espècie o varietat culivada nº 48: Fesol / Mongeta del Ganxet (Phaseolus vulgaris)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  llavors  recol·lectades a la  Llacuna i  a

Rubió

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  16

(23,9%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  12

(27,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 8

(11,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 5

(11,4%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 50 %
Descripció i usos:  

 Mongetera de mata alta, molt produciva i molt valorada. Es consumeix com a

mongeta seca, la llavor és maca, blanca i corbada, en forma de ganxo. Molta

gent la considera la més bona que hi ha, molt ina, no es nota gens la pell un

cop cuita. Es sembra entre 8 dies abans de Sant Joan i una setmana abans de

Sant Josep ( cap el 10 de juliol), i amb lluna vella perquè no es facin corcs.  Com

més tard les sembris menys es corquen, però més risc de que no arribin  a i de

bé si s’avança el fred. Ara com es poden posar al congelador per matar el corc

no ja no preocupa tan. Molta gent anigament la culivava pel gasto, però s’ha

de regar. Pel gasto feien 100 plantes i en treien 7 o 8 kg.  Hi ha qui diu que

també es podien fer al secà si l’any era bo. Eren part de la rotació i a l’hort la

gent les plantava després de collir les patates. Diuen que quan neixen han de

senir “les tocades de la festa major de Carme”, que és els dies 15/16 de juliol.
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Espècie o varietat culivada nº 49: Mongeta del Pinet (Phaseolus vulgaris) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavor recol·lectada a Prats de Rei

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Té mongeta del pinet, de mata baixa i per menjar seca, que ja té molts i molts

anys, més de 50. Són diferents de les del pinet que comercialitzen, i molt més

bones. Ara d’això potser ja en fa 15 anys i no se li han tornat a degenerar. S’ha

de plantar, a Prats de Rei, entre St. Joan i St. Pere. Es planta a 60 cm entre rengs

i a 20 cm entre mates. Per plantar-les, si la terra és seca, es fa un clot, i s’hi ira

una mica d’aigua, es deixa absorbir l’aigua, s’hi posen 3 llavors en cada clot, i es

cobreix amb terra seca. Es rega, s’ha de fer al reg.
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Espècie o varietat culivada nº 50: Mongeta del Pinyolet (Phaseolus vulgaris) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavor recol·lectada a Argençola

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Mongeta del pinyolet fa els fesols com un  pinyol d’oliva i amb un pic al mig. És

per menjar tendra, i no es pot plantar gaire primerenca, cal plantar-la pels volts

de Sant Jaume, i arriba abans del fred, no fa gens del il, és boníssima i molt

dolça. La tavella és ben plana i és de color fosquet. Fan uns rams que n’hi ha

moltes.  Molt vella, molt bona, de mata alta, fa molta mata. Plantar 8 dies abans

de Sant Jaume. Si es sembren abans no en culls cap, es a dir, fan molta fulla però

no fan lor.  Es possible que sigui la mateixa varietat o molt similar  a l’avellaneta

( rossa). 
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Espècie o varietat culivada nº 51: Mongeta Perona lilosa, bigarrada/ Buenos Aires

(Phaseolus vulgaris) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavor recol·lectada a la Noguera

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Mongeta tendra germana de la mongeta perona i que igual que aquesta devia

arribar d’Argenina fa uns 60 anys. És una mongetera de mata alta que es fa al

regadiu, molt produciva i que fa unes tavelles llargues, tendres, planes, i d’un

color vermellós poc uniforme.  Com la mongeta perona els  fesols  són també

bigarrats  però  d’un  color  més  vermellós.  Hem  recuperat  llavor  d’una  altra

comarca ( La Noguera)
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Espècie o varietat culivada nº 52: Mongeta Perona (Phaseolus vulgaris) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  llavor  recol·lectada  a  la  Pobla  de

Claramunt

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  10

(14,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 9 (20,5%)

Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,6%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 18 %
Descripció i usos:  

 La perona és una mongetera que s’ha culivat habitualment per a collir mongeta

tendra a l’hort,  en regadiu.  És malta alta, pel  que s’ha d’encanyar per a que

s’enili. És una mongeta que va arribar fa uns 60 anys d’Argenina i que es va

popularitzar molt. És molt produciva i fan unes tavelles tendres molt llargues.

També es pot menjar seca. 
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Espècie o varietat culivada nº 53: Pèsol d'amanir (Pisum saivum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu  Anual 
1
1

Usos (grans grups): Alimentació humana
Descripció i usos:  

 Pèsols de beina plana i tendra però més estreta que l’esirabec. Flor de color

blanc. Grans secs molt peits. Algú en va portar llavor a l’Agroboiga d’Igualada

dient que era una varietat tradicional que volien conservar, però en manca més

informació sobre l’origen.
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Espècie o varietat culivada nº 54: Albercoc gros de Galta vermella/ vermells (Prunus

armeniaca) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  material  recol·lectat  a  Sant  Marí de

Tous.

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,9%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Albercocs grossos que es posen vermells al madurar, sobretot per el costat de la

llum. Molt bons i molt dolços, molt ben valorats. És un arbre vigorós que es pot

fer força gran i  viure molts anys comparat amb alguns altres fruiters actuals

( queden individus de més de 70 anys). Els arbres grans poden donar molta

fruita ( més de 200 kg) d’albercocs molt grossos pels volts de Sant Joan. Són

molt bons

Espècie o varietat  culivada nº 55:  Cirera Cor de colom «d’antes» (Prunus avium)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material  recol·lectat a Castellfollit  del

Boix

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  29

(43,3%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  15

(34,1%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 6,9 %
Descripció i usos:  

 Cirerer de cireres molt grosses i molt fortes ( consistents). La carn és blanca i per

fora no es torna mai vermell del tot, quan està una mica rosadet d’una galta ja

es dolça i s’ha de collir, dolcíssima. Proporcionalment tenen molt cos, és a dir el

pinyol és peit. Produeix poques cireres però molt bones. Venen tardanes, dues

o tres  setmanes  més  tard  que  les  de  Sant  Isidre.  Els  cirerers  cor  de  colom

d’abans es diferencien de les d’ara. 
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Espècie o varietat culivada nº 56: Cirera de St. Joan (Prunus avium) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Santa Margaria

de Montbuí.

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Cirerer que fa unes cireres peites, una mica àcides, agredolces, en part perquè

les cullen poc madures perquè no les prenguin els ocells, però se les mengen.

Conserven un cirerer vell a casa, sempre n’havien dit de «Sant Joan».

Espècie  o  varietat  culivada  nº  57:  Pruna  Cavallico  allargat,  Cavallico  (Prunus

domesica) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  material  recol·lectat  a  Sant  Marí de

Tous. 

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  5

( 7,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (9,1%)

Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 16,7 %
Descripció i usos:  

 Prunera de prunes morades amb la forma allargada, i carn groga. Molt bons. L’ós

es separa el pinyol, com els albercocs.
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  58:  Pruna  de  Sant  Salvador,  Llinasosa  (Prunus

domesica) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material  recol·lectat a Castellfollit  del

Boix

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 40 %
Descripció i usos:  

 Prunera de prunes morades i llargarudes, semblants als cavallicos, molt dolces,

que  venen  per  Sant  Salvador,  a  l’agost.  Es  fan  bé  al  secà  i  abans  hi  havia

pruneres anigues d’aquesta varietat a les vinyes.  No s’empelta,  té una arrel

forta  i  fa  molts  llucs  que  neixen  de  terra.  Abans  també  es  feien  servir  per

assecar.
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Espècie o varietat culivada nº 59: Ametlla Closcamolla, Closcatova, de Closca tova,

Mollassa, Mollar (Prunus dulcis) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Santa Margarida

de Montbui

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  14

(20,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 9 (20,5%)

Nombre d’informants que la conserven: 14

(20,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 9

(20,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos: 

 Ametller d’ametlles de closca fràgil, que es pot trencar fàcilment amb les dents

o amb les mans. L’ametlla amb closca té una forma una mica allargada i amb

molta cresta.
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Espècie o varietat culivada nº 60: Ametlla Comuna, del Comú, del Comú rodona, del

Cumú (Prunus dulcis) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Santa Margarida

de Montbui.

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  13

(19,4%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  10

(22,7%)
Nombre d’informants que la conserven: 13

(19,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 10

(22,7%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Ametllers del país, sense empeltar, es plantaven de llavor. Es una varietat poc

uniforme,  amb  molta  variabilitat.  Generalment  són  ametlles  rodones,  que

recorden a la marcona (  es poden confondre),  peites,  amb una closca molt

gruixuda i  poca ametlla.  Se’n plantaven intercalats amb altres varietats ( per

exemple entre arbres de desmai) per ajudar a la pol·linització. Floreixen més

aviat. De forma n’hi ha de rodones quasi com una avellana, algunes una mica

més allargades i d’acabades en més o menys punxa. Es consideren una mica mal

fetes i que no van gaire bé per torrar, no són gaire apreciades per vendre. 

En  senit  de  les  agulles  del  rellotge:  Esmai  (esquerra),  Llargueta  (  a  dalt),  Mollar,

Cúmu/Marcona, BonaEsperança (a sota)
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Espècie o varietat culivada nº 61: Ametlla Esmai, Desmai (Prunus dulcis) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Sant Margarida

de Monbui

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  19

(28,4%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  14

(31,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 19

(28,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 14

(31,8%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Ametller d’ametlles molt valorades, abans eren de les que es pagaven més. Són

ametlles  molt  llargarudes  semblants  a  la  llargueta.  Però  la  closca  no es  tan

porosa, és més llisa i maca. I l’ametlla és més fosca, potser és més fàcil de pelar.

Produeix menys que la llargueta i la marcona.

Espècie o  varietat  culivada nº 62:  Ametlla  Esperança/  Bessona/ Santa  Esperança

(Prunus dulcis) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Santa Margarida

de Montbui

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Ametller d’ametlles grosses, rodones o quadrades ( un mica allargades però no

gaire), molt sovint dobles o bessones ( és a dir, al trencar la closca surten dues

ametlles de dins). Amb la closca molt dura i una miqueta de cresta a un cantó,

però poca. Molt bones de gust. Varietat molt vella  i força produciva ( arbres

grans i vells). 
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Espècie o varietat culivada nº 63: Ametlla Llargueta (Prunus dulcis) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Santa Margarida

de Montbui

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  14

(20,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 9 (20,5%)

Nombre d’informants que la conserven: 14

(20,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 9

(20,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Ametller d’ametlla grossa, llarga i doble. Més produciva que l’esmai, aguanta

més a l’arbre que la marcona. És de forma molt similar a l’esmai, però la closca

és més porosa en la llargueta, més llisa en la esmai.
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Espècie o varietat culivada nº 64: Préssec d'Aigua, Moll, de Sant Joan, de Sant Pere, 

de Sant Jaume  (Prunus persica) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Jorba

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  18

(26,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 13 (29,7%)

Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,6%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 15,4 %
Descripció i usos:  

 Préssecs primerencs de pell vermella i carn blanquinosa molt sucosa, «d’aigua».

Molt dolços i bons. Es pot pelar amb els dits. Es solen empeltar tot i que abans

en alguns casos també es plantaven de pinyol i sorien bé. Són els que venen

més aviat, cap a començaments de juliol, tot i que depèn del lloc on es culiven,

de  la  climatologia  i  de  l’any.  Per  això  ens  hem  trobat  diferents  noms  que

responien a la mateixa descripció i que presumiblement es tracin d’una mateixa

varietat,  doncs préssec d’aigua o moll  correspon a una qualitat  que totes les

descripcions  comparteixen  i  els  noms  de  sants  corresponen  a  l’època  de

maduració que sol ser aproximada: préssec de Sant Joan ( 24 de juny, però es

cites expliquen que arribaven més aviat al juliol), préssec de Sant Pere ( 29 de

juny),  préssec de Sant  Jaume (  27 de juliol,  però la  mateixa cita  explica que

acostumaven a venir a començaments de juliol).  Habitualment es culivava al

secà a les vinyes i per això també eren molt dolços. 
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Espècie o varietat culivada nº 65: Préssec de Vinya, Groc de vinya, de Sant Jaume

( groc), de Sant Llorenç, Préssec del Juliol, Groc Gros (Prunus persica) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Igualada

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:18

26,9(%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  13

(29,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 10 %
Descripció i usos:  

 Presseguer de préssecs ben grossos i  massissos ( encara que depenent de la

climatologia i de si s’havien aclarit ), de carn també groga i molt bo. Ens hem

trobat diferents noms que possiblement feien referència a la mateixa varietat,

doncs en el cas del «préssec del juliol» diuen clarament que venia a inals de

juliol ( per Sant Jaume, el 27 de juliol) i els d’agost vindrien a començaments

d’agost o per Sant Llorenç ( 10-12 d’agost), potser que es traci de dues varietats

semblants però clarament separades, o potser que compassa amb el préssec de

Sant Joan en funció del lloc, l’any i la climatologia vinguin una mica més d’hora o

una mica més tard.  Habitualment es culivava al  secà a les vinyes i  per això

també eren molt dolços. 

Espècie o varietat culivada nº 66: Magraner Dolç (Punica granatum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Santa Margarida

de Montbui

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 6 (13,6%)

Nombre d’informants que la conserven: 7

(10,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 5

(11,4%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 77,8 %
Descripció i usos:  

 Magraners de magranes bones i dolces també n’hi havia hagut sempre a l’Anoia,

potser  no  produïen  gaire  i  no  n’hi  havia  gaires,  però  sempre  n’hi  ha  hagut

alguns. 
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Espècie  o  varietat  culivada nº  67:  Pera  de cal  Puget,  «de cara vermella»  (Pyrus

communis) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Igualada

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Perera aniga que hi  havia hagut des de fa molts anys a Igualada, encara es

conserven arbres empeltats de la mateixa varietat. No es recorda el nom. Fa

unes peres grosses, llargues, una mica vermelletes i que arribaven al setembre.
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Espècie o varietat culivada nº 68: Pera de Sant Jaume  (Pyrus communis) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Santa Margarida

de Montbui

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,6%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Perera de peres peites, només una mica més grosses que les de Sant Joan. Si es

cullen al punt, abans que es tornin lloques, són boníssimes. Però la pell és aspre

i és millor pelar-la, Maduren per Sant Jaume ( 27 de juliol).
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  69:  Seremanyera,  Seremenya,  Salamenya  (Pyrus

communis) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Rubió

Culiu de secà  / Culiu de regadiu Perenne
Nombre d’informants que la citen: 15 Nombre d’entrevistes on es cita: 11
Nombre d’informants que la conserven: 9

(14,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 4

Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 50 %
Descripció i usos:  

 Perera de peres molt peites i rodones que fa moltes peretes en poms de 5 o de

6. Si no les culls ben madures són aspres, però alhora si no les culls al punt de

seguida es tornen lloques ( fosques i farinoses de dins). Maduren al juny-juliol.

Hi ha qui cuinant les afegia al conill. Es culivava normalment al secà en algun

racó o marge dels camps.
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Espècie o varietat culivada nº 70: Poma de Sant Joan (Pyrus malus) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material  recol·lectat a Castellfollit  del

Boix

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  16

(24%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 7 (15,9%)

Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 36,4 %
Descripció i usos:  

 Pomera arbusiva de pomes molt primerenques de color groc, molt aromàiques

però de textura força eixuta ( poc sucosa) i gust una mica àcid. S’ha de menjar

ben madura perquè sinó és molt aspre. S’havien valorat per la seva bona olor i

precocitat, i la gent les consumia i les considerava bones tot i que objecivament

no és una poma gaire bona,  pot fer millor  servei  al  cuinar-la. Són  pomeres

especialment resistents al secà i  per això es culivaven tant a les vinyes i  als

marges.  És  possible  que  hi  hagi  una  malentès  i  que  hi  hagués  una  variant

d’aquesta pomera de Sant Joan arbusiva que fos més bona de gust, però el que

veig més probable és un diferència subjeciva en la percepció. 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  71:  Poma  del  Ciri  (Pyrus  malus)  (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Argençola

Culiu de secà  Bruc, Castellolí, Argençola
Nombre  d’informants  que  la  citen:  13

(19,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 7 (15,9%)

Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,9%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 15,4 %
Descripció i usos:  

 Pomera de pomes grosses, allargades, de pell groga, molt dolces i de carn forta

( no es tornen farinoses). Maduren a inals de setembre o a l’octubre. Es guarden

bé tot l’hivern, és a dir tenen bona conservació. Per l’aspecte recorden a una

pera.
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Espècie o varietat  culivada nº 72:  Poma Roqueta /  Plana(Pyrus  malus) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Jorba i a Rubió

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 50 %
Descripció i usos:  

 Pomera de pomes de forma plana, aixafada, de pell groga-vermellosa ( segons

on es  trobi  l’arbre  i  de  l’any),  de gust  àcid  i  sucosa.  Madura  al  setembre o

octubre.  Es  guarda bé  a  l’hivern.  Per  la  descripció  sembla  que  podria  estar

relacionada o ser la mateixa varietat que la poma Bella Lluïsa.
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  73:  Poma  Llistada  (Pyrus  malus) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)
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Espècie o varietat culivada nº -: Tomacó / Tomàquet / Tomata de Penjar, de Sucar pa

(Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  24

(35,8%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  14

(31,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 7

(10,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 5

(11,4%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 29,2 %
Descripció i usos:  

 Els  tomacons de sucar pa,  d’hivern o de penjar  són un conjunt  de varietats

tradicionals de Catalunya que majoritàriament són de mida peita, amb una pell

resistent i que es caracteritzen per la seva bona conservació durant els mesos

d’hivern ( i de primavera). A la comarca de l’Anoia són molts els agricultors que

els han culivat i que en reprodueixen any rere any la llavor, fet que provoca que

encara ara gaudim d’un gran patrimoni  de varietats  de tomàquet de penjar.

Tanmateix molts d’aquests tomacons, tot i tenir un aspecte més o menys ben

diferenciat,  no  tenen  un  nom  varietal  especíic.  És  per  això  que  molts

informants  els  han  anomenat  genèricament  i  que  de  moment  els

comptabilitzem també conjuntament. 
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Espècie o varietat culivada nº 74: Tomacó / Tomàquet / Tomata de penjar d’Esiu, de

l’Ull Viu (Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavor recol·lectada a Carme

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 33,3%
Descripció i usos:  

 Tomacó peit de color vermell viu. Molt dolç i molt bo per sucar pa. Té mala

conservació, no serveix per penjar,  és un tomàquet de sucar per consumir o

vendre durant l’esiu.
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Espècie o varietat culivada nº 75: Tomacó / Tomàquet / Tomata de penjar d’hivern

de Carme (Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavor recol·lectada a Carme

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 33,3%
Descripció i usos:  

 Tomacó peit i xato, amb costelles, de color vermell viu per sota i verdós pel

dors ( esquena-verd). És molt bonic, bo per sucar, i es conserva molt bé penjat. 
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Espècie o varietat culivada nº 76: Tomacó / Tomàquet / Tomata de Penjar de Cal

Plaixats (Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  llavor  recol·lectada  a  Castellfollit  del

Boix

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Tomacons peits rodons i  amb melic  molt  similars al  tomacó del  Prat  de cal

Busquet.
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Espècie o varietat culivada nº 77: Tomacó / Tomàquet / Tomata de Penjar del Prat

(Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  llavor recol·lectada a  Santa  Maria  de

Miralles

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos: 

 Tomàquet de penjar acabar amb melic o punxa molt semblant al de Cal Plaixats.
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Espècie  o  varietat  culivada nº  78:  Tomacó /  Tomàquet  /  Tomata de Penjar  llarg

(Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavor recol·lectada a Igualada

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Tomàquets  de  penjar  de  mida  peita  i  allargats,  de  color  una  mica  rosa  i

esquena-verds.
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Espècie o varietat culivada nº 79: Tomacó / Tomàquet / Tomata de Penjar de cal

Rosor (Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavor recol·lectada a Argençola

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet de penjar força gros, més aviat pla i amb costelles, fa sempre un clotet

a la part de sota. El color és ataronjat i moltes vegades dibuixa unes vetes de

color groc.
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Espècie o varietat culivada nº 80: Tomacó / Tomàquet / Tomata de Penjar del Sisquet

(Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: Prats de Rei

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet més aviat pla amb les costelles poc marcades. Molt dolç i  de molt

bona conservació. De color vermell poc intens o taronja. És de ipus francès. No

només les fa servir per sucar pa, també pel sofregit.
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Espècie o varietat culivada nº 81: Tomacó / Tomàquet / Tomata de Penjar francès,

Francès (Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavors recol·lectades a Igualada

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 66,7 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet de penjar planet i amb costelles. No es fa gaire vermell, queda una

mica groc o taronja. Té molt bona conservació. Molt estès i consumit a l’Anoia,

molts  peits agricultors encara en guarden llavor  tot i  que a l’Agroboiga mai

n’han deixat de vendre planter ( Mas Pastoret).
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Espècie o varietat culivada nº 82: Tomacó / Tomàquet / Tomata de penjar de Pera o

Rosa  (Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  llavor  recol·lectada  a  Argençola  i  a

Copons

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (6,9%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,6%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 75 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet rodó,  peit,  amb la pell  de color rosa i  una mica de mugró.  Fan 3

cociols a l’interior que es marquen una mica per fora. No queda clar perquè en

diuen «de pera», potser era el nom original però amb les generacions ha canviat

de forma i ha perdut senit. Tenen molt bona conservació. Segons els informants

estan ben estesos per Copons, Veciana, Rubió... N’hem vist de molt similars al

Penedés.  
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Espècie o varietat culivada nº 83: Tomacó / Tomàquet / Tomata de Rama Grossa

(Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavor recol·lectada a Prats de Rei

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Tomaquera que fa tomàquets peitons com un ou de colom i acabats amb malic.

Fa una branca molt grossa amb molts tomàquets. Es guarden molt de temps i

suquen molt. 
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Espècie o varietat culivada nº-: Tomàquet / Tomata Buida, Buit, d'amanir (Solanum

lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4 %)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,8%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 60 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet  buit  és  una  denominació  genèrica  que  s’uilitza  per  referir-se  als

tomàquets que fan cavitats d’aire en el seu interior i que són els que s’uilitzen

tradicionalment per amanir. Dins d’aquest grup hi pertanyen els tomàquets de

«Montserrat», els del «Pare Benet» i els de «Sant Joan». I efecivament ens hem

trobat casos d’informants de l’Anoia que culiven aquestes varietats però no en

fan servir cap altre nom que el de «tomàquet buit», en alguns casos es tracta de

tomàquets que estan entremig d’aquestes varietats o que per la seva variabilitat

no hem acabat de deinir. 
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Espècie o varietat culivada nº 84: Tomàquet / Tomata de Color rosa, «Rosa Autènic»

(Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  llavor  recol·lectada  a  Castellfollit  del

Boix

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  14

(20,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 7 (15,9%)

Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,8%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 28,6 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet més ample que llarg, gros i buit de dins, acostellat, i amb la pell i les

parets  de  color  rosa,  una  mica  esquena  verds.  Segons  molts  informants  el

tomàquet  «Rosa»  autènics  d’abans  és  molt  semblant  al  tomàquet  de

«Montserrat»  que  es  va  popularitzar  més  recentment  però  amb  algunes

diferències. Els «Rosa Autènics» d’abans eren més buits de dins, més aplanats i

no fan gens d’aigua al tallar-los. En canvi els Montserrat d’ara són una mica més

alts,  menys buits  i  treuen més aigua al  tallar-los.  Les diferències són subils i

potser poden ser degudes a d’altres factors, com les condicions de culiu. 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  85:  Tomàquet  /  Tomata  rosa  (  de  dues  cassoles/

cociols) (Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  llavor  recol·lectada  a  Castellfollit  del

Boix

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet de color rosa, buit, amb les parets molt molsudes ( més que el rosa de

montserrat). No es tan gros com el de montserrat. Fa dues cavitats o cassoles

similars a les del Pare Benet, però de color rosa. A vegades també queda una

mica verd pel dors un cop madur. És bo per amanir.
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Espècie o varietat culivada nº 86: Tomàquet / Tomata del Pare Benet, de Sant Benet,

de cal Torner de Tous (Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavors recuperades a Igualada, Rubió i

Carme

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,2%)
Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 4

(9,2%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 25 %

Descripció i usos:  

 Tomaquera de tomàquets buits, vermells i dolços que són molt bons per amanir.

Tenen dos  cantos.  En alguns casos són més allargades,  en altres  més xatos,

depèn de la llavor. 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  87:  Tomàquet  /  Tomata  de  Sant  Joan  (Solanum

lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  llavors  recuperades  a  Argençola  i  a

Prats de rei

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  11

(16,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)

Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 27,3 %
Descripció i usos:  

 Tomaquera de tomàquets grossos, buits, dolços i de color vermell viu. Fa quatre

canto,s, amb quatre cociols. No tan grans com el tomàquet rosa de Montserrat.

Molt bo per a fer amanides. Per la forma i color poden recordar al tomàquet de

Montserrat vermell. Ja es culivaven anigament a l’Anoia. 
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Espècie o varietat culivada nº 88: Tomàquet / Tomata de Sant Joan de cal Magre

(Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavors recuperades a Clariana

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet buit, dolç, i de color vermell viu. Fa dues cassoles o cantons, els hi

dona un aspecte exterior força quadrat. Parets de carn molsuda, molt bo per a

fer amanides. 
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Espècie o varietat culivada nº -: Tomàquet / Tomata dels Plens, Massissos  (Solanum

lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  10

(14,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 8 (18,2%)

Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 10 %
Descripció i usos:  

 Tomàquets  rodons,  vermells  i  plens  dels  que es  fan servir  per  fer  conserva.

Serien tomàquets  plens  el  «palosanto»,  el  «poma»,  el  «de la  creu»,  i  molts

d’altres..  
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Espècie o varietat culivada nº 89: Tomàquet / Tomata de Pebrot, Llarg (Solanum

lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  tomàquets  recuperats  a  Santa

Margarida de Montbui

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 33,3 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet allargat i acabat en punta, ple, amb poca llavor i molt peita, carn

gustosa molt dolça, excel·lent per amanir. Els fruits molt sovint es posen negres

de la punta ( podriment apical). Abans es feia servir per assecar, el consideraven

el més bo de tots, l'assecaven i el posaven amb oli. 
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Espècie o varietat culivada nº 90: Tomàquet / Tomata Bombilla, Nana, Romà, Pera

(Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavors recl·lectades a Santa Maria de

Mirales i a Prats de rei

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet allargat amb  forma de pera o de bombeta i de color ben vermell. És

un tomàquet que es fa servir habitualment per fer conserves, i que s’acostuma a

culivar al secà, sense emparrar-lo. 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  91:  Albergínia  /  Aubergínia  Blanca  (Solanum

melongena) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: Argençola

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Alberginia rodona i ben blanca. És molt suau i ina de gust, va molt bé per fregir.

Però no va bé per escalivar en comparació amb l’albergínia negra.  
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Espècie o varietat culivada nº 92: Albergínia / Aubergínia del País, Llarga (Solanum

melongena) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavors recol·lectades a Igualada

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  14

(20,9%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  10

(22,7%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 14,3 %
Descripció i usos:  

 Alberginia  llarga,  estreta  i  ben  negra.  És  que  que  s’havia  fet  anigament,  i

sempre, del país. Són molt ben valorades perquè a més de bones van bé per

escalivar i per fregir ( els talls són prims i ajuden a escalivar-se). El gust es més

suau que les d’ara, ara se’n compren menes que es tornen coents de seguida. 
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Espècie o varietat culivada nº 93: Serva Peita (Sorbus domesica) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Santa Margarida

de Montbui

Culiu de secà Perenne 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  35

(52,2%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  23

(52,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 27

(40,3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 20

(45,5%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació humana, Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 77,1 %
Descripció i usos:  

 Servera  de   fruits  de  la  mida  d’una  avellana  o  d’una  cirera.  Quan  són  ben

madures  són dolces  i  tenen molt  bon gust,  tot  i  que si  se’n  mengen gaires

restrenyen molt. S’han de collir ben madures, es poden menjar tendres però

abans també s’assecaven com si fossin panses, sobre garbells esteses i tallades

per  la  meitat.  O  es  punxaven  o  enilaven  per  que  s’assequessin.  Seques  es

guardaven als coves de vímet. I  llavors es menjaven seques, i  es posaven en

infusions. 

Espècie o  varietat  culivada nº 94:  Pisana (Triicum turgidum turgidum) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavors recuperades al CRF de l’INIA

Culiu de secà   Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  34

(50,7%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  23

(52,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal, Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Tot  i  que  la  bibliograia  sovint  considera  que  «pisana»  és  el  mot  català  de

Triicum  dicoccum,  una  espècie  de  cereal  d’aspecte  similar  a  l’espelta  que

s’havia conreat sovint a Catalunya des de temps dels fenicis i que també s’ha

anomenat «escanya», hem ideniicat la pisana citada a l’Anoia com a Triicum

turgidum turgidum. Es tracta d’un cereal que es fa molt alt i que fa una espiga

amb molta aresta i  amb els grans grossos, que quan ha crescut bé es veuen

perquè sobresurten de la espigueta. S’havia menjat cuit de manera tradicional,

«blat cuit», com si fos arròs. També pot fer bona farina per fer pa. Es va deixar
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de  culivar  perquè  era  menys  produciva  i  perquè  al  fer-se  tan  alta  s’ajeia

fàcilment i no es segava bé amb la segadora. Ja es culivava abans dels anys 30 a

l’Anoia, de les varietats de cereal més anigues de la comarca, junt amb la xeixa i

el blat motxu. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  95:  Erb,  Erd,  Ert  (Vicia  ervilia) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavors recol·lectades a Veciana

Culiu de secà   Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  30

(44,8%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  21

(47,7%)
Nombre d’informants que la conserven: 9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 7

(15,9%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  Animal,

Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 30 %
Descripció i usos:  

 L’erb és una lleguminosa farratgera que fa un pam o 30 cm d’alçada i un gra rodó

i ros més menut que la veça. Es sembra al febrer i es sega al juny. Barrejat amb

una mica de cereal perquè s’enili. No vol gaire aigua, és resistent a la sequera.

Només s’aproita el gra, la palla es molt poca cosa però de vegades la guardaven

pels bens, o barrejaven el voll ( la pellofa del gra i la fulla) amb l’ordi per les

gallines. També se’l mengen els coloms. Als xais i ovelles se’ls dona gra d’erb

però barrejat perquè és fort.

Espècie o varietat culivada nº 96: Fava llarga de Cal Gavarró (Vicia faba) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavors recol·lectades a Jorba

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Faves  de  tavelles  molt  llargues  valorades  perquè  aguanten  molt  de  temps

tendres. Adquirides fa molts anys a una boiga de vora el mercat de la Masuca a

Igualada.
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Espècie o varietat culivada nº 97: Vinya Blanc de Cal Nocs  (Viis vinifera) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Jorba

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïm blanc i de gra més aviat allargat. Madura tardà. Cep anic que es fa

servir per fer vi. Tot i que l’informant és i dona tesimoni de la seva aniguitat no

en coneix el nom.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  98:  Vinya  Blanc  Francès,  Francès   (Viis  vinifera)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material  recol·lectat a Castellfollit  del

Boix

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Cep que fa un raïm peit però amb un gra gros, dolç i blanc, tot i que queda ros

mb el  sol.  No fan grau i  són lacs per menjar.  L’única virtut  es  que és molt

resistent a totes les plagues i no cal ensulfatar-lo amb res, mai agafa el míldiu.

Només cal treballar el vi per a que sigui bo. És una varietat que va arribar a

principis dels anys 50 de França. Deien que estava prohibit*.

*Pot ser que fos un híbrid que s’hagués prohibit per tenir certa toxicitat...  
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Espècie o varietat culivada nº 99: Vinya Brumet de taula (Viis vinifera) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Jorba

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïms blancs més grossos i de color menys ros que el brumet de vinya. Es

culivava com a parra per fer fruita fresca per menjar. 
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Espècie o varietat culivada nº 100: Vinya de Sant Jaume, Primerenc, Sant Jaumes

(Viis vinifera) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen:  material  recol·lectat  a  Vilanova  del

Camí

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 6 (9%) Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)

Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 16,7 %
Descripció i usos:  

 Cep  de  raïms  llargs,  de  més  d’un  pam,  de  grans  blancs,  que  madura  molt

primerenc, per Sant Jaume ( inals de juliol o primera quinzena d’agost)). És un

raïm de taula, per a consumir fresc.  És la varietat més primerenca. Sovint es

culivava com a parra prop de casa. No serveix o no es fa servir per fer vi. 
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Espècie o varietat culivada nº 101: Vinya Macabeu (Viis vinifera) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Material recol·lectat a Copons

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  26

(38,8%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 18 (40,9%)

Nombre d’informants que la conserven: 6

(9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 4

(9,1%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 23,1 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïm blanc i una mica ros que venia molt primerenc. Era bo per menjar,

com a raïm de taula i també molt bo per fer vi. Se’n feia vi blanc i també vinagre.

Era dels més abundants anigament, junt amb el sumoll. 
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Espècie  o  varietat  culivada nº  102:  Vinya Maluà (Viis  vinifera) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Copons

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Cep de grans negres i molt grossos ( tenint en compte que és una varietat per fer

vi). Fa un vi bo, madura més aviat que el Sumoll.
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  103:  Vinya  Martorella,  Martorella  blanca  (Viis

vinifera) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Copons

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  23

(34,3%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  13

(29,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 11

(16,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 4

(9,1%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 47,8 %
Descripció i usos:  

 Cep  que  produeix  raïms  poc  apretats  de  grans  blancs  irant  a  verd  i  que

maduren tard, l’úlim que es collia per la zona. Es fa ser vir com a base del cava

més que per vi. Té bona conservació i es penja en un lloc fresc per menjar-lo

com a fruita al llarg de tot l’hivern. Molt bo com a fruita, molt dolç. No el sabem

diferenciar  de la Montògana/Parellada,  que és una varietat molt  semblant o

igual. «La Montògana és una varietat de Martorella». 
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Espècie o varietat culivada nº 104: Vinya Martorella rossa (Viis vinifera) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Copons

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep que produeix raïms poc atapeits de grans de color ros o grogós. Madura

tard, l’úlim que es collia per la zona. Es fa ser vir com a base del cava més que

per vi. Té bona conservació i es penja en un lloc fresc per menjar-lo com a fruita

al llarg de tot l’hivern. Molt bo com a fruita, molt dolç. La martorella rossa dura

més dins a casa que la blanca, ins a la Candelera, al Febrer. Sempre en quedava

i la beneïen per Sant Blai junt amb la resta dels aliments.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  105:  Vinya  Montògana,  Montònaga,  Montònaga

Blanca, Parellada (Viis vinifera) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material  recol·lectat a Castellfollit  del

Boix

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  16

(23,9%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  11

(25,0%)
Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,8%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 25%
Descripció i usos: 

 Cep re raïms de grans blancs i grossos, però que fa poc grau. Molt produciva,

ins a 30 kg per cep. Fa un vi més i. És el que es fa servir com a base per fer cava

a Sant Sadurní i al Penedès ( on en diuen parellada). Té la pell més gruixuda que

d’altres varietats i per això aguanta bé el fred i es conserv bé. Li agrada l’alçada,

a la plana del Penedès es fa més aigualida i amb menys acides. Té millor gust si

es  fa  més amunt,  a  La  Llacuna,  Pontons,  Guardiola,  Font-rubí...  Es  penjaven

durant l’hivern i en venien per menjar a taula, com a fruita. No es diferència de

la Martorella, que és una varietat molt semblant o igual. 
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Espècie o varietat culivada nº 106: Vinya Montònaga Vermella, Montònega Vermella

(Viis vinifera) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Copons

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 50 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïms vermellosos o de color rosa, de grans poc atapeïts, bo per menjar

com a fruita a la taula. També és bo per fer vi. Té bona conservació, si es penja

dura  tot  l’hivern,  ins  i  tot  més  enllà  del  febrer  (  passat  Sant  Blai).
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Espècie o varietat  culivada nº 107: Vinya Moscatell  blanc,  Moscatell  (de menjar)

(Viis vinifera) (Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Igualada

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  10

(14,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)

Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 20 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïms primerencs, blancs, que es feien servir com a raïm de taula, per

menjar, no per vi. 

Espècie o varietat culivada nº 108: Vinya Moscatell de vinya (de vi) (Viis vinifera)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: material recol·lectat a Igualada

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 6 (9%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 16,7 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïms blancs molt semblant al moscatell que també es feia servir per fer

vi. 
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Espècie o varietat  culivada nº 109: Vinya Sumoi,  Sumoll  (Viis vinifera) (Tornar  a

l’índex d’espècies)
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VARIETATS TRADICIONALS DE L’ANOIA CONSERVADES PER ALTRES ACTORS

En la següent llista es troben aquelles varietats tradicionals  de l’Anoia de les que

tenim constància  de que encara perduren però no conservem com a enitat.  En

alguns casos es tracta de varietats populars i comercialitzades per ma de llavoristes o

viveristes professionals i que per tant no es troben en una situació de risc  pel que fa

a la seva conservació. En altres casos pot ser que per diferents circumstàncies  no

haguem  pogut  obtenir  encara  material  vegetal  per  tal  d’assegurar  la  seva

conservació, reproduir-les i/o recuperar-les de manera efeciva en el territori, tot i

que pot ser que els mateixos informants entrevistats les conservin. I inalment hi ha

casos de varietats que hem descobert que han estat recuperades i són conservades

per altres enitats i bancs de llavors de fora de l’Anoia. Per tant són varietats que tot i

que no conservem en el banc de llavors ni en el viver de l’Associació Agroecològica

de can Mercaderet sabem que es poden recuperar de manera relaivament senzilla. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  1:  Ceba  Babosa  (Allium  cepa)  (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 % 
Descripció i usos:  

Ceba primerenca, blanca, es planta abans de nadal, més primerenca que la valenciana. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  2:  Ceba  de  Ciutadella,  de  Ciutadilla,  Vermella,

Vermellosa (Allium cepa) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu / Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  7

(10,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)

Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 28,6 %
Descripció i usos:  

· Ben vermelles i molt picant, però molt bona per guisar. Era una ceba plana i de mida

mitjana, no gaire grossa. Es feia al sorir de l’hivern. Es guardaven molt bé
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 De sempre, coenta. No és la de igueres. En guarden llavor. La ceba d'abans era

sempre semblant. Hi havia ceba  vermella d'aquesta que encara planten, però

no  ceba  de  Figueres,  que  abans  no  exisia.  Ara  guarden  la  llavor  de  ceba

vermella perquè ja no en venen al planter perquè pica molt i la gent ja no la vol.

Els hi agrada perquè es conserva molt bé (d'un any per l'altre!). 

 

Espècie  o  varietat  culivada nº  3:  Ceba de  Girona  (Allium cepa)  (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Ja  n’hi  havia  abans,  és  la  que  va  millor  per  guardar,  amb  la  pell  de  color

trencada, groguenca, se’ls guarda tot l’any quasi. Encara en tenen. 

Espècie o varietat culivada nº 4: Ceba de València, Valenciana (Allium cepa) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu / Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  12

(17,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 7 (15,9%)

Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 33,3 %
Descripció i usos:  

Ceba blanca i grossa, com la babosa d’ara però es fa tardana.  Anigament no se’n feia

ni de babosa ni de igueres. 

Espècie o varietat culivada nº 5: Alls castanys sense cúgula  (Allium saivum) (Tornar

a l’índex d’espècies)

SINGULARITAT: per valorar, manca estudi Origen: llavor originària d’Igualada
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Culiu de regadiu / Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 Nombre d’entrevistes on es cita: 1
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 25 %
Descripció i usos:  

 · Els alls «castanys» són uns alls que s’havien culivat i conservat ja feia temps

perquè el fet que no desenvolupessin la cugula ( l’espigat) en simpliica les feines

de culiu. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  6:  Civada  Rossa  (Avena  saiva) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  16

(23,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 9 (20,5%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Civada de ija més curta que la civada negra, de gra més gros. 

Espècie o varietat culivada nº 7: Bleda Fosca, Negra, Per les bèsies, Silvestre (Beta

vulgaris var. cicla) (Tornar a l’índex d’espècies)

Singularitat:  segurament  les  bledes  més

anigues i properes a la varietat silvestre.

Origen:

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal, Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 60 %
Breu descripció de la varietat:

 Segurament les bledes més anigues i properes a la varietat silvestre. Fan les fulles més

peites i les iges més verdes. Tenen un sabor més intens. Hi ha qui culivava varietats

de gust més suau per al consum humà i desinava l’ús aquesta altra varietat per als

animals.
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Espècie o varietat culivada nº 8: Belda de colors del país (Beta vulgaris var. cicla)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Singularitat:  segurament  les  bledes  més

anigues i properes a la varietat silvestre.

Origen: Copons

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal, Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 60 %
Breu descripció de la varietat:

 Bleda amb les iges de color, encara que no tan colorides i grosses com les de les

bledes suïsses de colors.
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Espècie o varietat culivada nº 9: Belda Blanca, «Groga», Clara (Beta vulgaris var.

cicla) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 6 (9%) Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 50 %
Descripció i usos:  

 Bleda de fulles clares, de color verd-groc, penques estretes. Gust i, més suau, i

menys resistents al fred.
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Espècie o varietat culivada nº 10: Col Asa de Cántaro (Brassica oleracea) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)

Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Les van treure d'un sindicat on tenen coses d'abans i ara ja fa anys que ells

s'han  anat  guardant  la  llavor.  Fa  unes  fulles  força  pariculars,  amples  i  més

arrodonides que no pas llargades, amb els nervis ben visibles de color blanc

tenyit de groc. Les sembren la nit de St. Joan. 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  11:  Col  de  Cabdell  grossa,  de  Cabdell  (Brassica

oleracea) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  7

(10,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 6 (13,6%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Col que es cabdellava en una pinya apretada en forma de pilota. 

Espècie o varietat culivada nº 12: Col del Pozo (Brassica oleracea) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)

Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 És una varietat de col, del grup de les cols de cabdell, per menjar les persones.

És  una  varietat  aniga  que  uns  amics  els  van  portar  d’Aragó.  És  una  col

arrissada, molt bona. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  13:  Col  de  Paperina  (Brassica  oleracea) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

SINGULARITAT: Origen:

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 6 (9%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 33,3 %
Descripció i usos:  
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 La col paperina és una col d’hivern primerenca i de poca alçada caracterísica

per fer un ull obert i força llarg i gros. El feien molt ràpid, semblant a les cols set

setmaneres d’ara. 

Espècie o varietat  culivada nº 14:  Col de Pasqua/ Col d’Esiu (Brassica oleracea)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 

Nombre  d’informants  que  la  citen:  7

(10,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 4(8%)

Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 33,3 %
Descripció i usos:  

 Fan un ull grosset i apinyat i van molt ràpides, com les cols setsetmaneres. Cols

de cabdell més baixes que venen a l’esiu, més resistents a l’espigat però s’han

de collir ràpid. 

Espècie o varietat  culivada nº 15: Col Valenciana (de cabdell)  (Brassica oleracea)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)

Nombre d’informants que la conserven:  0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Abans es menjava molta col, plantaven la Col Valenciana: és una col plana de

dalt  i  rodona  com  una  pilota,  és  un  cabdell  força  gros  i  ben  atapeït,  dur,

arribaven a fer uns 8 kg ins i tot, quan ell era peit ja en plantaven. Les fulles de

dins eren blanques com la patata, ja no en planta, diu que ara d’aquesta mena

no n’hi ha.
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  16:  Bròquil  Blanc,  Colilor  (Brassica  oleracea  var.

botryis) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  17

(25,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 11 (25%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven:  0 %
Descripció i usos:  

 La  colilor  o  bròquil  blanc  és  una  col  que  fa  una  inlorescència  blanca

comesible.  Fa  més  de  60  anys  que  es  culiva  i  encara  avui  es  culiva  i

comercialitza habitualment. Quan n’hi havia excedent se’n feien conserves en

vinagre per a les amanides. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  17:  Bròquil  Verd  (Brassica  oleracea  var.  botryis)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  8

(11,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 7 (15,9%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven:  0 %
Descripció i usos:  

 El bròquil verd també es culivava fa més de 60 anys, però no gaire perquè la

temporada és curta i  només se’n feien dues sembres al  juliol  i  a  l’agost.  Es

valorava més la colilor ( bròquil blanc). 

Espècie o varietat culivada nº 18: Nap Llarg (Brassica rapa var. rapa) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  
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 N'havien fet molts de naps, de dues classes. Els llargs com una pastanaga o

més,  que eren pel  besiar.  I  els  plans  aixafats,  que eren farratgers  però ells

també se'ls menjaven. Es menjaven cuits ( els feien pelats i cuits pels porcs) o

conitats  en  vinagre  per  a  fer  amanida.  Al  Josep  li  agradaven  més  crus,

directament, que cuits. “Si  vols un bon nap que per Sant Jaume sigui  nat. I

contesta Sant Bartomeu: millor és el meu”. En realitat els sembraven al voltant

de Juliol, després d'un ruixat que la terra fos humida. 

Espècie tradicionalment culivada: bitxo dolç de conitar en vinagre

Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)

Espècie o varietat  culivada nº 19:  Bitxo de Tiurana (Capsicum annuum) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Bitxos de Tiurana, molt llargs, ara ja no se’n fa. Era un bitxo dolç que es feia

servir per conitar en vinagre. Abans es feien la llavor de tot, ara ja no. 

Espècie o varietat culivada nº 20: Bitxo Picant (Capsicum annuum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 No tenim més informació. 
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Espècie o varietat culivada nº 21: Pebrot de Quatre cantos, de Quatre morros, Gros

d'escalivar (Capsicum annuum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  12

(17,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 8 (18,2%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pebrots grossos  i allargats i acabats amb quatre cantos, puntes o «morros».

Espècie o varietat culivada nº 22: Pebrot Pla (Capsicum annuum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Són pebrots que no es fan llargs, sinó que queden xatos i creixen en amplada.

Diuen que per amanida són els millors, que són molt dolços i tenen força carn.

Per escalivar no van bé. En té, de sempre. 

Espècie o varietat culivada nº 23: Pebrot Rodó (Capsicum annuum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin
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percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pebrot que no es fa allargat sinó més aviat rodó com una nyora.

Espècie  o  varietat  culivada nº  24:  Cigró  Gros   (Cicer  arieinum) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de secà Anual
Nombre  d’informants  que  la  citen:  3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cigrons i faves en feien un trosset peit al secà pel gasto, ho feien en un dels

camps que deixaven en guaret. Feien cigró gros, no el peit de l’Alta Anoia.

 Del normal i corrent, es a dir, no del peit de l’Alta Anoia, sinó de l’altre més

gros. No diu quan en van deixar de fer.

Espècie o varietat culivada nº 25: Escarola de la Vila (Cichorium endivia) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de regadiu  Anual
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Fa una escarola que ja fa molts anys que fa, ella li diu escarola de la vila.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  26:  Escarola  de  Fulla  Ampla,  Dobla,   (Cichorium

endivia) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu  Anual
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,9%)
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Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos: 

 Escarola de mata molt grossa, fulles amples i menys arrissades. Possiblement la

mateixa varietat que rep el nom «Enciam de Calaf».

Espècie o varietat culivada nº 27: Perruca del Vallès (Cichorium endivia)  (Tornar a

l’índex d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de regadiu  Anual
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos: 

 Una escarola que també es fa ara. Segons qui més grossa i tendra que la de

cabell d’àngel. Però semblant, arrissada i amb les fulles ines. Potser en conjunt

més compacta

Espècie  o  varietat  culivada  nº  28:  Roldor  (Coriaria  myrifolia) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Altres usos Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 El roldor és una planta silvestre que es va culivar durant tota la primera meitat

del segle XX en anigues feixes de vinya. Els blanquers d’Igualalda el feien servir

per adobar les pells. Als anys 40 ja anava en davallada i el 56 se’n culivava molt

poc perquè van aparèixer productes químics que el van subsituir. 

      www.eixarcolant.cat                        154                   wwww.ecomercaderet.cat



CATÀLEG DE LES ESPÈCIES I VARIETATS CULTIVADES TRDICIONALMENT A LA COMARCA DE L’ANOIA 

(1a EDICIÓ – 2017)

Espècie o  varietat  culivada nº 29:  Avellaner  de Bala (Corylus  avellana) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Singularitat: Origen: cita de copons

Culiu de reg adiu Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 L’avellana de bala tenia una form més llargaruda i acabada en punxa.

Avellana «rodona i peita» a l’esquerra ( «negreta?»), i «de bala» a la dreta.

Espècie o varietat culivada nº 30: Avellaner del País,  Xicarrona (Corylus avellana)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de reg adiu Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  19

(28,4%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  15

(34,1%)
Nombre d’informants que la conserven: 10

(14,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 8

(18,2%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 52,6 %
 Avelllaner d’avellanes peites. Potser és sinònim de la «Negreta».

Avellana «rodona i peita» a l’esquerra ( «negreta?»), i «de bala» a la dreta.
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Espècie o varietat culivada nº 31: Rodona grossa (Corylus avellana) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de reg adiu Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 66,7 %
Descripció i usos:  

 Avelllaner d’avellanes grosses.

Espècie o varietat  culivada nº 32:  Avellaner De Pom (Corylus avellana) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de reg adiu Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 66,7 %
Descripció i usos:  

 Avelllaner que feia les avellanes en poms grossos de 5 o 6 avellanes.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  33:  Avellaner  Negret  (Corylus  avellana) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de reg adiu Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 66,7 %
Descripció i usos:  

 Avelllaner que feia les avellanes en grups més peits, i amb la closca fosca, era la

més valorada.
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Espècie o varietat  culivada nº 34:  Cogombre del país  (Cucumis saivus) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1 Nombre d’entrevistes que la conserven: 1
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Cogombre similar als que es fan ara que abans als horts també se’n feien. 
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Espècie o varietat culivada nº 35: Meló Piel de Sapo (Cucumis melo) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 De mig temps. Ja d'anic hi havien tres classes de melons. 

Espècie o varietat culivada nº 36: Carbassa de Bon gust de cal Camalligat (Cucurbita

maxima) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Carbassa de bon gust que es fa molt grossa, de ins a 20 kg i més. 
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Espècie o varietat culivada nº 37: Carbassa de Menjar  (Cucurbita maxima) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:

 També tenen carbasses anigues, de les costellades tant i tant grans, que són

per menjar, més aviat planes. L’hi diuen carbassa de menjar. 
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Espècie o varietat culivada nº 38: Carbassa Rodona (Cucurbita maxima) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 20 %
Descripció i usos:  

 Carbasses de color pujat,  rodones. Les més habituals anigament, es feien al

secà. Molt buides per dins i amb molta llavor. Però no només es donaven als

animals, també es menjaven a casa. 

Espècie o varietat culivada nº 39: Carbassa de Músic (Cucurbita moschata) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Les carbasses es guardaven senceres en llocs frescs durant tot l'any, ins que les

cuinaves. Sovint les menjaven junt amb mongetes. El nom potser fa referència al

rabaquet, i es referiria a la mateixa varietat.
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Espècie o varietat culivada nº 40: Carbassa Grossa i allargada (Cucurbita moschata)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Carbassa llarga i grossa pels animals. Feien carbasses per les truges a casa la

Benita, de les grosses. Coïen carbasses i patates amb un tall de cansalada també

per dinar a casa. Creu que encara en té però se li han barrejat una mica.

Espècie o varietat culivada nº 41: Carbassa Inglesa (Cucurbita moschata) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Carbassa Inglesa, no en diuen res més.

Espècie o varietat  culivada nº 42: Codony «de fer  membrillo» (Cydonia oblonga)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Grós i rodó i amb la pell més lluenta, sense vellositat. Textura més ibrosa, més

aspre,  menys  gustós.  Té  pitjor  conservació  i  és  el  que  es  feia  servir  per  fer

conserves de membrillo.
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Espècie o varietat culivada nº 43: Codony / Codonya d'Ara, Gran en forma de pera,

Normal (Cydonia oblonga) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 20 %
Descripció i usos:  

 Molt grossos i allargats, amb forma de pera. Són més aspres i només serveixen

per fer  codonyat o rob. Arbre més vigorós. Tenen textura de fusta. A diferència

dels altres no es poden menjar crus com a fruita.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  44:  Palosanto  (Dyospirus  kaki) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 50 %
Descripció i usos:  

 Fa certament més de 60 anys que va arribar la primera varietat de palosanto a la

Anoia. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  45:  Figa  de  Fraga  (Ficus  carica) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Totes les igueres que tenen ja hi eren quan ella va arribar a la casa. Fa unes

breves negres grosses, ells en diuen de Fraga.
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Espècie o varietat culivada nº 46: Maduixa de Cal Foganyer (Fragaria vesca) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Tenen maduixes peites (no són tan vermelles com els maduixots) que van collir

una vegada d'un camp quan feien de pastors, fa més de 40 o 50 anys. En té

moltes.

Espècie o varietat culivada nº 47: Regalèssia (Glycyrrhiza glabra) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)

Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació humana

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 22,2 %
Descripció i usos:  

 La  regalèssia  també  es  culivava  en  horts  i  es  consumia  com   llaminadura,

llepònies. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  48:  Boniato  /  Moniato  Groc/vermell  (Ipomoea

batatas) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 El boniato groc és un boniato més dolç que el blanc i de carn groga, dels que van

bé per escalivar a la tardor/hivern. Però no en feia gaire gent perquè si no es

reguen molt  no es  fan  bé (  i  el  sòl  bàsic  de l’Anoia  no és  l’òpim).   També
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presentava alguns problemes la conservació de la llavor en el nostre clima, la

qual cosa no facilitava el culiu.

Espècie o varietat culivada nº 49: Noguera / Noguer / Anoguer de Nou grossa, del

País  grossa (Juglans regia) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Perenne 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,8%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació humana,  Alimentació Animal,

Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %

Descripció i usos:  

 La nou grossa del país feia unes nous més maques i grosses que surten netes i

bones. 

Espècie o varietat culivada nº 50: Enciam dels Tres ulls, de Tres llucs (Lactuca saiva)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual
Nombre  d’informants  que  la  citen:  11

(16,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 6 (13,6%)

Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 36,4 %
Descripció i usos:  

 És un enciam de fulles verdes i allargades que té la peculiaritat de formar tres

ulls enlloc d’un sol ull. És un enciam d’hivern doncs a la primavera de seguida

s’espiga. 

Espècie o varietat culivada nº 51: Enciam d'Orella de ruc/ Orella d’Ase/ Llarg/ Verd/

Romà blanc d’esiu  (Lactuca saiva) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Òdena
Nombre  d’informants  que  la  citen:  18

(26,9%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  12

(27,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin
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percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Era un enciam verd, de fulla ampla i llarga. Molt bo i molt i, sense tronxo, es

cabdella sol. Es pot lligar per aproitar més les fulle del voltant. A l’hivern no

propsera gaire pel fred, pel que es planta sobretot a la primavera-esiu, tot i que

a l’esiu s’espiga molt aviat, no té durada. Era bastant habitul en el passat. 

Espècie o varietat culivada nº 52: Enciam Escarolenc (Lactuca saiva) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Anual
Nombre d’informants que la citen: 6 (9%) Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 16,7 %
Descripció i usos:  

 És un enciam semblant al més modern Marvilla però que ja va aparèixer fa més

de 50 anys. 

Espècie o varietat culivada nº 53: Carbassa de vinar (Lagenaria siceraria) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Altres usos Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Carbasses  de  decoració,  que  abans  es  feien  servir  per  posar-hi  vi,  es  deien

“carbasses de vinar”, les posaven dins el cup perquè quedessin vermelles. Es

foradaven de dalt  i  s’hi  posava el  vi,  es  feien servir  molt  com a  garrafa,  es

tapaven amb un tap de suro, com si fos una ampolla. 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  54:  Pedrerol  (Lathyrus  cicera) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual
Nombre  d’informants  que  la  citen:  9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 7 (15,9%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 El pedrerol és una planta lleguminosa anual parenta de la trepadella, es 

culivava per farratge, com una vessa o un erb. És també una planta silvestre 

autòctona i desconeixem si la varietat culivava es diferenciava de la silvestre i 

cóm. La llavor és rodona, de color ros, més grossa que l’erb, com mig pèsol, o 

com una vessa. Se’n venia com a gra per les ovelles. A vegades es plantava la 

llavor a ruix barrejada amb un mica d’ordi, o civada, o amb tots dos, perquè el 

pedrerol s’hi emparrés. D’altres es plantava i s’arrencava a motes per desgranar-

lo i ventar-lo ( quan era una mica verd que s’espolsava menys, o de nit, que 

també s’espolsava menys degut a l’ambient més humit) . Al ser un llegum anava 

bé per la terra. Creix una mica més alt que l’erb i fa una  lor vermella. El seu 

culiu es va perdre poc després de la guerra. És habitual trobar-ne a molts 

marges de camp com a silvestre, desconeixem si la varietat que es culivava era 

gaire diferent a la silvestre.

Espècie o varietat culivada nº 55: Alfals / Aufals / Ufals del País (Medicago saiva

subsp. saiva) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Plurianual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  32

(47,8%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  20

(45,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 13

(19,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 8

(18,2%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 40,6 %
Descripció i usos:  

 Planta  farratgera  perenne,  es  culivava  per  als  xais,  conills  i  altres  animals.

Normalment es culivava en el mateix camp durant quatre o més anys, només

s’havia de sembrar un vegada i es feien dues o tres segues cada any, en funció

de quant i quan plovia. També millorava la terra com les altres lleguminoses.
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Espècie o varietat culivada nº 56: Tarongina, Trongina (Melissa oicinalis) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 6 (13,6%)

Nombre d’informants que la conserven: 9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 6

(13,6%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació humana

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Herba medicinal que es culivava a vora de casa, per fer-ne aigua pels nervis, per

dormir, per calmar, per la digesió. Té molt bon gust i una olor cítrica, de llimona

o taronja. També hi ha qui en posava lligada sobre el cap pel mal de cap. També

era un ingredient important per la rataia.

Espècie o varietat culivada nº 57: Menta del Cargol (Mentha sp.) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 També es culivava menta per moius medicinals o com a condiment. Es feia

servir per la indigesió, pels cucs ( del besiar també). Al cuinar es posava al

guisat, als cargols ( junt amb fonoll i la marialluïsa), i a la rataia.
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Espècie o varietat culivada nº 58: Menta del Carmel (Mentha sp.) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 També es culivava menta per moius medicinals o com a condiment. Es feia

servir per la indigesió, pels cucs ( del besiar també). Al cuinar es posava al

guisat, als cargols ( junt amb fonoll i la marialluïsa). I es feia servir en licors, com

er acompanyar les galetes.  Galetes i vi mísic eren les postres del diumenge. Diu

que a casa seva quan va nàixer ja en feien, n’han fet tota la vida, i diuen que hi

ha altres cases de la Pobla on també en feien.

Espècie o varietat culivada nº 59: Olivera Corbella (Olea europaea) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 La olivera de corbella  fa una oliva allargada com un cagallonet de rata,  i  es

present  raïmada,  amb un peduncle  llarg.  Oli  amb aroma i  sabor  paricular  i

agradable.
És una varietat molt productiva i regular, molt rústica i tolerant al fred, al climes
secs i grans calors. Es reprodueix fàcilment per qualsevol dels mètodes utilitzats
amb les altres tipus d'olivera, és força resistent a les plagues més comunes com
la negrilla l'ulldegall ('repilo' en castellà).

Se la coneix també com a Corbell, Curbiella a Lleida, Montserratina a Tortosa.
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Espècie o varietat  culivada nº 60:  Olivera de Castellar  (Olea europaea) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven:  1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 De «castellar», de Castellar del Vallés, quan van venir aquí ja hi eren, són el doble

de grosses que les arbequines, i ira a vermella, no es torna negra, costa molt de

collir, no cauen, les fan servir per oli. Fa molta gràcia perquè la de Castellar fa

unes olives que semblen gotes d’aigua, tenen una mica forma de gota d’aigua.
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Espècie o varietat culivada nº 61: Olivera Palomar (Olea europaea) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 És  semblant  a  l'arbequina  però  més  allargada.  Més  estreta  i  llargaruda.  Es

culiva especialment a la zona del Bruc. 
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Espècie o varietat culivada nº 62: Olivera Tendral (Olea europaea) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Abans totes eren d'aquesta varietat, encara en queda. Oliva més aviat grosseta i

allargadeta. Pot ser que sigui la mateixa que la grossal?

Espècie o varietat  culivada nº 63:  Olivera Vera (Olea europaea) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  12

(17,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 6 (13,6%)

Nombre d’informants que la conserven: 9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 5

(11,4%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 75 %
Descripció i usos:  

 És peita però el doble de grossa que la arbequina. Fa un oli groc, espès, bo. Es

culiva a la zona de la Llacuna i del Bruc. A la vera li agraden llocs més alts ( vora

600). La vera es fa per aquella zona, per la zona del bruc, i una mica per la zona

de Tous.  Fa una fulla molt  ampla,  més ampla que l’arbequina,  i  fa una oliva

llargueruda, i una mica més peita que la grossal. També en posen en sal, però

no tant com la grossal. No produeix gaire. 

Les  olives  d’olivera  vera  les  feien  assecar,  i  a  l’hivern  les  feien  bullir,  que

quedaven així inlades, i les posaven en un pot amb oli, i a l’hivern menjaven

aquell oli i aquelles olives amb les amanides. Vera i verdal són semblants, però

la vera quedava més fosca que la verdal, i potser també era més rodoneta, i la

verdal era més allargadeta.
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Espècie o varietat culivada nº 64: Olivera Verdal, Comú (Olea europaea) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  7

(10,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)

Nombre d’informants que la conserven: 4

(6%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,8%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 57,1%
Descripció i usos:  

 Més aviat grosseta. Vera i verdal són semblants, però la vera quedava més fosca

que la verdal, i potser també era més rodoneta, i la verdal era més allargadeta.

La verdal no donava tant i no feia tant oli i per això es va anar subsituint per

arbequina. A més la Verdal venia més tard, i feia un oli que sempre era una mica

més amargant. Millor no barrejar per fer oli arbequines i verdal, la verdal feia un

oli més fort.  

Espècie o varietat culivada nº 65: Olivera Verdiella (Olea europaea) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Era allargadeta, per posar en salmorra, per menjar, que acaba com en punxa a

sota però arrodonida per sobre. De verdiella no n’hi  havia tantes perquè no

eren per oli, a l’Espelt en tenen una olivera encara. Brots de color verd intens
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Espècie o varietat culivada nº 66: Marduix (Origanum majorana) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Plurianual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  14

(20,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 8 (18,2%)

Nombre d’informants que la conserven: 10

(14,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 6

(13,6%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació humana

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 71,4 %
Descripció i usos:  

 Planta olorosa que es culivava vora a casa com a condiment i amb inalitats

medicinals, doncs la lor de marduix es feia macerar en una ampolla amb oli i

s’aplicava directament, el marduix i l’oli, dins l’orell pel mal d’orella. 

Espècie o varietat culivada nº 67 Xurivia, Xuruvia (Pasinaca saiva) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Arrel blanca i gruixuda que es culiva a la tardor, hivern i primavera. A l’hivern es

guarden bé enterrades. No en recorda el nom de la varietat que en feien però

són pràcicament iguals a les que venen ara. 

Espècie o varietat culivada nº 68: Julivert (Petroselinum crispum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  11

(16,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 6 (13,6%)

Nombre d’informants que la conserven: 8

(11,9%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 4

(9,1%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació humana

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 72,7 %
Descripció i usos:  

 Julivert molt olorós diferent de que ara es troba habitualment a les boigues.
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Espècie o varietat culivada nº 69: Mongeta de St. Puvim (Phaseolus vulgaris) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Mata baixa, fa com un ram de mongetes, molt produciva. Blanca. Encara en té.

És de tota la vida, per menjar seca, fa molts i molts anys,  i molt i molt bona.

Espècie o varietat culivada nº 70: Mongeta Avellanet (Phaseolus vulgaris) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Conservada per l’enitat Origen: llavor recol·lectada aArgençola

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Monget  de  resol  rodó  com  un  pèsol  i  amb  una  piga.  Tavella  tendra  molt

eniladissa. Es possible que es traci de la mateixa varietat que la mongeta del

Pinyolet, però manca veriicar-ho. 
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Espècie o varietat culivada nº 71: Mongeta Francesa (Phaseolus vulgaris) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
1 1

1
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Mongetera de mata baixa que fa  mongetes tendres molt  primes.  El  fesol  és

marró i allargat. Encara en guarden.
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Espècie o varietat culivada nº 72: Mongeta tendra de Cal Jordana ( tendra i plana de

fesols marrons) (Phaseolus vulgaris) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Mongetera de mata alta i tavelles planes ipus perona però no tan produciva.

Per menjar tendra de tota la vida, s’han de fer a l’hort, regant-les. No en feien

gaires  perquè era per  consum propi.   Fesols  marrons allargats  caracterísics.

Encara tenen llavor però ja no té capacitat germinaiva. Es possible que el banc

de llavors de SIGMA en incgui una molt similar.

Espècie o varietat culivada nº 73: Mongeta Ull de perdiu, Tisales (Phaseolus vulgaris)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Mongetes de fesols rodons, per menjar seques, blanques amb un dibuix de color al

mig. A Carme en deien «Tisales».

Espècie o varietat culivada nº 74: Pèsol d'Austràlia (Pisum saivum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu  Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 De mitja canya, més alt que l’altre, i de gra també més gros. També de sempre,

en planta.

      www.eixarcolant.cat                        176                   wwww.ecomercaderet.cat



CATÀLEG DE LES ESPÈCIES I VARIETATS CULTIVADES TRDICIONALMENT A LA COMARCA DE L’ANOIA 

(1a EDICIÓ – 2017)

Espècie o varietat culivada nº 75: Pèsol de Fer sopa, Tirabec, pèsol caputxí (Pisum

saivum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu  Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 El pèsol de fer sopa feia la tavella com una garrofa, el collien tendre abans que

granés i se’l menjaven amb la tavella, la tavella era tendra com una mongeta.

Se’n feia sopes amb pa bullit i pèsols, es menjava com a verdura. Era un pèsol

que s’emparrava. 

Espècie o varietat culivada nº 76: Pèsol d'hort, Peit d'hort (Pisum saivum) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu  Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)

Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 22,2 %
Descripció i usos:  

 Pèsols  terrers  que  es  podien  fer  a  l’hort  o  al  secà  per  menjar  tendres,  pel

consum. Pèsols més peits i de gra més peits.

.

Espècie o varietat culivada nº 77: Marcoc Gran (Prunus armeniaca) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Albercoquers que fan albercocs grossos i  viuen molts  anys.  Els  plantaven de
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pinyol i ara en queden amb més de 70 anys. Són bons, però si són molt madurs

es tornen negres de dins.

Espècie o varietat culivada nº 78: Albercoc Groc (Prunus armeniaca) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Eren albercoquers amb molta vida, no es morien i vivien molts anys ( hi havia

arbres  de  més  de  100  anys).  Eren  grocs,  mitjanets,  de  carn  farinosa.  La

descripció coincideix amb els de Ca la Patxeca:
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Espècie o varietat culivada nº 79: Marcoc Vermellós (Prunus armeniaca) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 5

(7,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Fa marcocs molt bons, boníssims. El marcoc  és groc i vermellós. Molt bo. N’hi

ha un de vell a Cal Blanquí de Maians. També al camí de cal Jaume al costat de la

cadena, des de fa molts anys. t i bo i vermellós. Potser encara en queda un.

Encara n'hi ha un a Cal Blanquí, que no és el que hi havia quan eren joves però

fa molts anys que hi és també i potser és de la mateixa mena. N’hi ha un altre

vora el Camí per Cal Jaume al costat de la cadena, des de fa molts anys. Baixant

des de sobre el poble cap avall, i a mà dreta.
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Espècie o varietat culivada nº 80: Cirera Blanca, cirera de Sant Peret (Prunus avium)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  12

(13,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (16,3%)

Nombre d’informants que la conserven: 3

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,6%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 25 %
Descripció i usos: 

 Cireres peites, primerenques i blanquinoses que vermellegen una mica només

pel cantó del sol. Molt dolces, més peites i més blanques que les cor de colom. 

Espècie o  varietat  culivada nº 81:  Cirera de la  Guàrdia (Prunus avium)  (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Més primerenques. Més peites i una miqueta àcides. Es podria tractar de les

cireres de Sant Joan.

Espècie o varietat culivada nº 82: Cirera del País, Negra peita, Negra primerenca,

Peita,  Peitona,  Peita  com  olives,  Primerenca  (Prunus  avium) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  28

(41,8%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  15

(34,1%)
Nombre d’informants que la conserven: 5

(7,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 17,9 %
Descripció i usos:  

 El cirerer que molta gent gran ha anomenat «del país» és un cirerer de cireres
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primerenques, molt peites i de color molt fosc/negre, molt dolces però amb

molt pinyol i poca carn. Aguanten molt temps a l’arbre i es posen molt fosques,

negres o morades. Tot i ser primerenc ( ve abans que les de Sant Isidre) dura

molt la producció, des de mig maig ( per l’ascensió) ins la festa major de Rubió.

Un arbre molt rúsic, aguantaven més que qualsevol altre i per això encara en

queden més. Els que compren nous no tenen vida i moren quan són grossos

com la cama o menys, abans n’hi  havia d’enormes de més de 40 anys i  era

habitual. S’adapta molt bé, per això es feia servir habitualment de portaempelts.

Espècie o varietat culivada nº 83: Cirera de Sant Jaume/ Cirerer Tardà (Prunus avium)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 1
Descripció i usos:  

 Cirerer que tenia cireres ben madures el dia de St. Jaume, mol tardà, ja fa anys.

Pot tractar-se de la varietat que hi ha als Nocs, que no en recorden el nom però

es vella.

Espècie o varietat culivada nº 84: Cirera Garrofal (Prunus avium) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven:  0 %
Descripció i usos:  

 Grossa  i  forta,  no  quedava  ben  vermella  del  tot,  n’hi  havia  molt  poques

d’aquesta varietat. L’han recuperat i comercialitzen els de Cultures Trobades, a

la província de Lleida.
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Espècie o varietat culivada nº 85: Pruna Clàudia (Prunus domesica) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  15

(22,4%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  10

(22,7%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 6,7 %
Descripció i usos:  

 Pruna molt valorada, de color groc, pell molt ineta, i molt dolces i bones.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  86:  Pruna  Prinyó  fosc/  Pruna  peita  per  assecar/

Cavallico rodonet (Prunus domesica) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  10

(15%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 8 (18,2%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Prunera de prunes peites ( com una oliva grossa), de colr fosc, més o menys

rodones, que es feien assecar perquè crues sense bullir són molt àcides. Un cop

seques s’aproitaven per incorporar quan es cuinava conill a la cassola.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  87:  Pruna  Mollassa,  groga  allargada  (Prunus

domesica) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Eren unes prunes grogues,  allargades,  com un dàil,  i  la gràcia era que eren

dolces ins al  pinyols mateix (a vegades les prunes vora el  pinyol són àcides,
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aquesta  no),  i  a  diferència  dels  altres  ipus  de  pruna  la  carn  es  separava

totalment del pinyol, el pinyol quedava ben net. Era mol dolça. 

Espècie o varietat culivada nº 88: Pruna Negra llarga (Prunus domesica)  (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Era una pruna negra, llarga. D’arbres fruiters n’hi havia molts pels marges, però

no grans plantacions. Encara n’hi ha als horts del Molinou.

Espècie o varietat culivada nº 89: Prinyó Blanc/ Prinyó verdós (Prunus domesica var.

insiia) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Hi ha prunyoners als marges que també són blancs/verdosos. I s’assecaven igual
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Espècie o varietat culivada nº 90: Pruna Vermella (Prunus domesica var. insiia)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Prunera de prunes peites, rodones i vermelles ( a vegades una mica grogues)

amb la pell una mica dura però de carn groga, dolça i bona, que no es separa bé

del pinyoleites i vermelles amb una pell una

Espècie o varietat culivada nº 91: Ametlla Marcona (Prunus dulcis) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  19

(28,4%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  12

(27,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 19

(28,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 12

(27,3%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:   

 Ametller d’ametlles molt bones i  ben valorades. Ametlles rodones que cauen
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fàcilment de l’arbres quan estan seques, convé collir-les abans. És consideren les

més bones i de millor qualitat. També valorades per ser una varietat produciva i

d’alt rendiment, com que té un rendiment del 25% o més et paguen millor els

sacs d’ametlles seques, ja que en treuen més quanitat d’ametlles netes. 

Espècie o varietat culivada nº 92: Préssec Gavatxo, Gavatx, Gavatxo blanc, Sumoll

(Prunus persica) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne La Pobla,Tous Rubió Jorba
Nombre  d’informants  que  la  citen:  39

(58,2%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  24

(54,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 7,7 %
Descripció i usos:  

 Presseguer molt valorat per els seus préssecs de qualitat suprema, molt dolços i

sucosos però no tant tous com els primerencs. Tenien molt de renom. Fa uns

préssecs força grossos de pell vermella i carn blanca, crivada amb ils vermells

vora el pinyol que és ben vermell. Es cull  a voltants de setembre, i abans es

conservaven molt millor a casa que no pas ara. Habitualment es culivava al secà

a les vinyes i per això també eren molt dolços. 

Epècie  o  varietat  culivada  nº  93:  Préssec  Groguet  de  galtes  vermelles  (Prunus

persica) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)1
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Groguet amb les galtes vermelles, a Calaf encara se’n veuen al mercat.
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Espècie o varietat culivada nº 94: Préssec Mollàs, Pelut (Prunus persica) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  14

(20,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 8 (18,2%)

Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 14,3 %
Descripció i usos:  

 És un presseguer de préssecs de pell vermella i carn blanca, molt sucosos que

s’obren amb les mans com alguns marcocs. El pinyol queda ben net i a vagades

s’esberla, te’l trobes parit quan obres el préssec. Té força aigua com el préssec

moll, però ve més tardà i té la pell  més aspre, perquè és pelut. Ve per allí  a

l’agost. De seguida se’ls posen cucs si no es tracten. Habitualment es culivava al

secà,entre les vinyes.

Espècie o varietat culivada nº 95: Préssec de Sant Miquel, Préssec de Vinya tardà

(Prunus persica) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 6 (9%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,9%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven:  1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Presseguer  de préssecs  grocs  i  forts,  molt  bons.  S’assemblen  als  préssecs  de

grocs  de vinya de l’esiu però venen a inals  de setembre i  a l’octubre,  quan

anigament s’havia de collir el raïm. Es plantaven habitualment a la vinya, al secà.
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  96:  Arç  perer  (Pyrus  communis) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Peres peitones i molt bones, no són les de St. Joan, venen més tard. Fa moltes

peres, peites. Hi ha moltes altres peres peites descrites al juliol: seremanyera,

perelloner pedregós, sant jaume..., cal fer més estudis per discernir bé entre

totes elles, ja que també es podria tractar de diferents noms per descriure la

mateixa varietat. 

Espècie o varietat culivada nº 97: Pera d'Aigua o blanquilla (Pyrus communis) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 És una pera grossa i sucosa que madura a l’agost. Encara se’n culiven a Igualada

a diferents horts de vora el rec.
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Espècie o varietat culivada nº 98: Pera de Closca de roure (Pyrus communis) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Peres molt rúsiques, xates i curtes, i fortes, que es guardaven molt bé durant

hivern sense podrir-se. Quan eren madures eren molt bones, tot i que a vegades

acabaven de madurar a casa. A la mateixa descripció respon una perera vella

que hi ha als Nocs de Jorba ( fotograia adjunta). També es correspon bastant

amb la descripció de la pera Flor d’Hivern recuperada per Cultures Trobades,

pot ser que sigui una varietat amb la que esigui relacionada, o ins i tot que

sigui la mateixa.  Foto de la perera dels Nocs:
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Espècie o varietat culivada nº 99: Pera de Codony (Pyrus communis) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 La perera de codony és una perera grossa i maca que si no es cull ben madura és

molt aspra, com el codony, però si es cull madura és molt bona. .
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Espècie o varietat culivada nº 100:  Pera de Sant Joan (Pyrus communis) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Santa Margarida de Montbuí
Nombre d’informants que la citen: 5 Nombre d’entrevistes on es cita: 3
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 La pera de Sant Joan és una pera tradicional i ben coneguda a molts indrets de
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Catalunya ( també coneguda per pera Castells). És una pera de mida peita que

madura durant la segona quinzena de juny. Tot i que no estava gaire estesa era

una perera coneguda a l’Anoia, on encara es conserva algun individu vell ( ex:

entrada del Molí Blanc).

Espècie o varietat culivada nº 101: Pera peita verda Molí Blanc (Pyrus communis)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Perera de peres peites i verdes molt bones que venen per Sant Jaume.
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Espècie o varietat culivada nº 102: Pera d'Hivern (Pyrus communis) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 6 (13,6%)

Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven:  2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 33,3 %
Descripció i usos:  

 «Pera d’hivern» és uns descripció generalista que fa referència a moltes varietats

diferents  que  comparien  un  mateix  ús:  el  de  ser  perdes  tardanes  que  es

conservaven bé durant  l’hivern,  sense podrir-se,  i  que servien per  allargar  el

consum de fruita durant els mesos d’hivern. A l’Anoia era molt habitual culivar

pereres  de «peres  d’hivern» i  en global  han  estat  molt  citades  i  encara se’n

poden  trobar.  Tanmateix  encara  no  he  pogut  discernir  de  quantes  varietats

diferents estem parlant ja que n’hi ha de més allargades ( «cuixa de dona»), de

més rodones ( «de codony», «closca de roure») i moltes altres entremig. Totes

semblen ser força grosses i de carn dura, que no vol dir que no siguin bones. Les

més  tardanes  es  cullen  pels  volts  de  Tots  Sants  i  encara  estan  verdes  i  han

d’acabar de madurar. Tradicionalment es penjaven a les bigues amb un cordill

lligat a la cua o peduncle de la pera, que era fort i resistent i no es trencava.

Duraven tot l’hivern. A vegades les guardaven esteses sobre palla o sobre el gra. 
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Espècie o varietat culivada nº 103: Pera d'Hivern de cal Indiano (Pyrus communis)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Perera d’hivern de peres molt grosses i una mica xates i boterudes, vermellegen

una mica al madurar.
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Espècie o varietat culivada nº 104: Pera d'Hivern de cal Plaxats (Pyrus communis)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Perera d’hivern de peres molt llargues i de cua peita i forta. Es cullen erdes a

l’octubre i van madurant a casa. Madures són molt bones. 

Espècie o varietat culivada nº 105: Pera Llimonera (Pyrus communis) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  9

(13,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)

Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 11,1 %
Descripció i usos:  

 Perera de peres de carn granellosa que contrasta amb la de moltes altres peres

més ines. Molta gent recorda quan vanarribar des de Lleida, ara ja fa més de 50

anys, i cóm les havien culivat al secà a la vinya. 

Espècie o varietat culivada nº 106: Perelloner pedregós (Pyrus communis) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Bellprat
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 “Perelloner  pedregós”:  perera  de  peretes  molt  peites  que  són  bones  quan

estan ben madures, si no estan lloques. Tenen una cap granelluda al voltant del

pinyol. No ha quedat clar si maduren al juliol, i llavors podria estar relacionada
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amb la seremenya i/o amb l’arç perer, o si bé pels volts del setembre i llavors

podria estar relacionat amb els perelloners (  Prunus spinosa) que no solen fer

peres comesibles. Les fulles del perelloner de cal Manco ( Miralles) són molt

arrodonides. 

Espècie o varietat culivada nº 107: Pera Tendral (Pyrus communis) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Prats de Rei
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Perera  de  peres  grogues,  peitones,  molt  ines,  no  gaire  sucoses  però  molt

dolces. Maduren  al juliol. 

Espècie o varietat culivada nº 108: Poma Bellesa Romana, Bellesa de Roma (Pyrus

malus) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos: 

 Poma vermelleta, molt maca, però insípida i farinosa, una mica àcida. Madura a

inals de setembre. Algus viveristes la comercialitzen

Espècie o varietat culivada nº 109: Poma Cumosina, Cumusina (Pyrus malus) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  
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 Pomera de pomes grosses i blanques. Considerada de les més bones de gust.

Molt dolça.  Madurava tardana. Arbre gros i  poc produciu. Considerades per

algú com que havien estat més bones i ípiques de la zona. Sembla que ha estat

recuperad per Cultures Trobades.

Espècie o varietat  culivada nº 110: Poma del  Ciri  Cumós (Pyrus malus) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  El Bruc
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pomera de pomes semblants a les del ciri però menys allargades i més dolces i

més valorades encara que les del  ciri  normals. Un informant diu que sap on

trobar-ne un individu (marge de camp abandonat).

Espècie  o  varietat  culivada nº  111:  Poma del  Garrimbes  (Pyrus  malus) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Pomera vella que hi ha anant des de Can Titó vell pel corriol direcció la font de

la Noia, prop d’allà on hi ha el dipòsit d’aquella aniga font (font del Garrimbes).

A un minut de la casa. Fa unes omes molt i molt bones que no s’oxiden. Segons

l’informant és una varietat vella però no en recorda el nom. Cal obtenir-ne més

informació.
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Espècie o varietat  culivada nº  112: Poma d'Infern (Pyrus malus) (Tornar a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1?

Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pomera de pomes vermelles i molt grosses, de carn forta i gust agredolç. Venia

molt tardana i  es guardava bé, s’arrugava una mica però aguantava molt  tot

l’hivern. En una casa veïna a l’origen de les fruites hi ha una pomera al secà de

pomes vermelles i tardanes que és molt vella, segons la propietària sempre hi

ha sigut però no en recorda el nom. Podria tractar-se d’aquesta varietat.

Espècie o varietat  culivada nº 113: Poma Glaçada (Pyrus malus) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Es troba en vivers de fruiters tradicionals
Nombre d’informants que la citen:  1 (1,5

%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pomera de pomes de pell  verdeta i  carn molt  forta de queixalar.  Tenia unes

«vinces»  dins  la  poma  que  semblava  que  queixalessis  vidre  i  eren  com

transparents de dins.  Per això se’n deien glaçades.  Sembla que Arboreco ha

recuperat aquesta varietat.

Espècie o varietat  culivada nº 114:  Poma Golden (Pyrus  malus) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
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Descripció i usos:  

 Pomera Golden és una varietat molt coneguda i popular en l’actualitat, però ja

era coneguda i present a mitjans del segle XX a l’Anoia. 

Espècie o varietat culivada nº 115: Poma Madalena (Pyrus malus) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Cultures Trobades
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pomera  de  pomes  primerenques  rodones,  farinoses  i  dolces.  No  és  gaire

produciva  ni  té  bona  conservació.  Cultures  Trobades  ha  recuperat  aquesta

varietat.

Espècie o varietat culivada nº 116: Poma Manyaga (Pyrus malus) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Cultures Trobades
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pomera de pomes allargades i estretes d’abaix, la forma recorda la d’una pera.

Cultures Trobades ha recuperat aquesta varietat.

Espècie o varietat  culivada nº 117:  Poma Reineta (Pyrus malus) (Tornar  a  l’índex

d’espècies) 

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
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Descripció i usos: 

 Pomera molt bona i popular en l’actualitat. HI ha moltes varietats de reineta, la

majoria provenen de França. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  118:  Poma Verd  donzella  (Pyrus  malus) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pomera  de  pomes  rodones,  de  pell  groga,  carn  cruixent,  dolça  i  de  bona

conservació. Feia olor a medicina. Madura al setembre. Cultures Trobades ha

recuperat aquesta varietat.

Espècie o varietat culivada nº 119: Rave Rodó (Raphanus saivus) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Anual
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Raves rodons i vermells, se’n culivaven als horts, per les amanides. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  120:  Sàlvia  (Salvia  oicinalis) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Plurianual  
Nombre  d’informants  que  la  citen:  11

(16,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 6 (13,6%)

Nombre d’informants que la conserven: 11

(16,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 6

(13,6%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació humana

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  
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 La salvia és una planta aromàica i medicinal que s’ha culivat tradicionalment a

prop de casa. Com a condiment, bullida amb aigua pel dolor, per fer fregues.

Infusió per la sang ( per depurar, per la pressió...).

Espècie  o  varietat  culivada nº  121:  Rementerola  (Satureja  calamintha) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Plurianual  
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 La rementerola és com una menta molt forta que es culiva.

Espècie o varietat culivada nº 122: Sègol (Secale cereale) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  41

(61,2%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  28

(63,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal, Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cereal que tradicionalment s’ha culivat pel besiar, tan el gra com la palla. Però

la palla és dura i no gaire valorada. Es fa molt alt i resisteix molt la secada. Fa

molta palla i  poc gra,  una espigueta amb granets peits.  Com es fa  molt  alt

tendeix a ajeure’s i  això diiculta la sega, especialment quan van començar a

segar amb la màquina. És poc produciu comparat amb el blat i l’ordi. Però no

necessita gaire adob i funciona bé en terrenys dolents. En alguns llocs també

se’n feia farina i pa, però feia un pa moreno que no era gaire valorat. Es va fer

sobretot  en  moments  que  mancava  el  blat,  durant  o  després  de  la  guerra.

S’aproitava la palla per lligar les garbes de blat i ordi. Es sembra per tot sants

com la majoria de cereals d’hivern. 
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Espècie o varietat culivada nº 123: Tomacó / Tomàquet / Tomata Cirereta (Solanum

lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 33,3%
Descripció i usos:  

 Tomàquet de penjar rodó i peit, de color vermell. 

Espècie o varietat culivada nº 124: Tomacó / Tomàquet / Tomata Xuritu (Solanum

lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 Nombre d’entrevistes on es cita: 4
Nombre d’informants que la conserven: 1 Nombre d’entrevistes que la conserven: 1 
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: -
Descripció i usos:  

 Els xuritus són tomàquets de penjar tradicionals i molt conegut al poble de El

Bruc. 

Espècie o varietat  culivada nº 125: Tomacó / Tomàquet / Tomata de Penjar gros

(Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet  de  penjar  de  mida grossa.  Tot  i  que en general  acostumen a  ser

varietats de mida peita hi ha alguns tomàquets de penjar molt més grossos que

d’altres. 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  126:  Tomàquet  /  Tomata  Mala  cara  (Solanum

lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet rodó de pell de color rosa. Fa molt suc i va molt bé per sucar. Es penja

a l’hivern. En diuen mala cara perquè la pell no es ben vermella. Per proximitat

pot ser que es refereixi al tomàquet de penjar de pera o rosa que fan a Copons,

Rubió i Veciana.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  127:  Tomàquet  /  Tomata  de  Montserrat,  de

Montserrat rosa (Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  27

(40,3%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 17 (38,6%)

Nombre d’informants que la conserven: 9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes que la conserven:  6

(13,6%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 33,3%
Descripció i usos:  

 Tomàquet més ample que llarg, gros i buit de dins, acostellat, i amb la pell i les

parets  de  color  rosa,  una  mica  esquena  verds.  Segons  molts  informants  el

tomàquet  «Rosa»  autènics  d’abans  és  molt  semblant  al  tomàquet  de

«Montserrat»  que  es  va  popularitzar  més  recentment  però  amb  algunes

diferències. Els «Rosa Autènics» d’abans eren més buits de dins, més aplanats i

no fan gens d’aigua al tallar-los. En canvi els Montserrat d’ara són una mica més

alts,  menys buits i  treuen més aigua al  tallar-los.  Les diferències són subils i

potser poden ser degudes a d’altres factors, com les condicions de culiu. 

      www.eixarcolant.cat                        203                   wwww.ecomercaderet.cat



CATÀLEG DE LES ESPÈCIES I VARIETATS CULTIVADES TRDICIONALMENT A LA COMARCA DE L’ANOIA 

(1a EDICIÓ – 2017)

Espècie  o  varietat  culivada  nº  128:  Tomàquet  /  Tomata  de  Montserrat  vermell

(Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Tomaquera que fa tomàquets més amples que llargs, buits de dins, acostellats, i

amb la i la carn de color vermell fort. Semblants als tomàquets de Sant Joan,

però amb més costelles i menys uniformes. 

Espècie o varietat culivada nº 129: Tomàquet / Tomata de Pebrot de Cal Andreu

(Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Tomaquera de tomàquets allargats en forma de pebrot, de color rosa i buides de

dins. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  130:  Tomàquet  /  Tomata  del  Melic  (Solanum

lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet de color rosa amb melic.
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  131:  Tomàquet  /  Tomata  de  Poma  (Solanum

lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 66,7 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet ple i rodó com una poma. Bo per amanir però també és una varietat 

de fer conserves. 

Espècie o varietat culivada nº 132: Tomàquet / Tomata de Pometa de la creu o de la

creu (Solanum lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 66,7 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet ple i rodó com una poma, no gaire grossos ( més peits que el puny). 

Dins té 3 cavitats plenes de llavor i per això al centre fa una creu quan el 

parteixes per la meitat. Bo per amanir però també és una varietat de fer 

conserves. Anigament era molt popular i estès. Encara en venen planter a 

l’Agroboiga.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  133:  Tomàquet  /  Tomata  Palosanto  (Solanum

lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet rodó i ple. Es feia servir per fer conserves. 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  134:  Tomàquet  /  Tomata  Cor  de  bou  (Solanum

lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet gros, ple i dolç que s’uilitza molt per coure i fer conserves. 

Espècie o varietat culivada nº 135: Patata / Trumfo / Trumfu Cerdanyesa, del Bufet,

del  Bufet  Blanc,  del  Bufet  Francés,  de  Muntanya (Solanum tuberosum) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  29

(43,3%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  17

(38,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Patata blanca de forma irregular,  rodona o  allargada però sempre una mica

boteruda, formant peits bonys i clots, i molts ulls quan brota. De carn molt ina

i molt bona, és una patata molt ben valorada pel gust encara que dona més

feina a l’hora de netejar-la i pelar-la. És la patata més aniga que els informants

recorden a la comarca. No era gaire produciva, a l’Anoia el clima és massa sec i

la terra massa dura, hi ha varietats noves més resistents i que produeixen més.

Al secà es sembraven en pla, sense cavallons, i només es calçaven quan ja eren

una mica grosses. En alguns casos es sembrava en associació amb la remolatxa.

La llavor es degenerava ràpid  i per això es comprava llavor de «muntanya», del

Prepirineu, de la Cerdanya, de Moià, de Manresa, de Sant Hilari, ...
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  136:  Patata  /  Trumfo  /  Trumfu  del  Bufet  negre

(Solanum tuberosum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Patata del ipus del bufet, boteruda, de molta qualitat i molt bona, amb la pell

de color negre.

Espècie o varietat culivada nº 137: Patata / Trumfo / Trumfu «Paluan», «Palugan»,

Palogan (Solanum tuberosum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Patata allargada i  grogosa. Molt produciva però no és de les més ines, pell

aspra i bona conservació. També en diuen «de Sant Hilari» perquè segurament

es comprava llavor de patata Palogan procedent de Sant Hilari ( on es culivava

molta patata de qualitat).

Espècie o varietat culivada nº 138: Serva Grossa (Sorbus domesica) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació humana, Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 50 %
Descripció i usos:  

 Servera  de  serves  grosses,  bones  i  dolces,  es  culivaven vora  les  cases  i  als

marges dels camps. Anigament a l’Anoia ja hi havia varies classes de serveres,

ara ja no s’aproiten.
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Espècie o varietat culivada nº 139: Serva Bona (Sorbus domesica) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació humana, Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Servera  que  fa  unes  serves  grosses  que  al  madurar  es  posen  negres  i  són

paricularment  sucoses.  Anigament  a  l’Anoia  ja  hi  havia  varies  classes  de

serveres, ara ja no s’aproiten.

Espècie o varietat culivada nº 140: Espinac de Fulla peita, Peit, d’hivern (Spinacia

oleracea) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu  Anual  
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (6,8%)

Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 33,3 %
Descripció i usos:  

 L’espinac  és  una  espècie  d’hortalissa  que  s’ha  culivat  tradicionalment  a  la

comarca  i  de  la  que  anigament  molta  gent  se’n  feia  la  llavor,  pel  que

possiblement  hi  havia  diferents  varietats  que  ara  no  hem  pogut  discernir.

Tanmateix en contraposició amb varietats més modernes eren espinacs de fulla

peita  i  d’hivern  (  no  en  podies  fer  a  la  primavera  perquè  s’espigaven  de

seguida). 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  141:  Blat  del  País,  Xeixa,  Xeixa  del  País  (Triicum

aesivum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  12

(17,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 9 (20,5%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Blat molt alt que feia una espiga alta, dreta, peita, amb molta aresta i els grans

peits. Dels més bons per fer farina i pa. Produeix molt menys però també es

considera molt més bo per fer pa, fa un pa més bo. El principal moiu pel que es

va deixar de culivar va ser perquè no anava bé per segar amb la cosetxadora

perquè al ser alt s’ajeia molt.   Era de les varietats més anigues junt amb el

motxo i la pisana. Un possible sinònim és «blat  hivernenc», citat a maians. 

Espècie o varietat culivada nº 142: Blat Gros (Triicum turgidum turgidum) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Blat de fulla grossa i arestes llargues. Fa un gra gros molt bo per fer farina i per

fer pasta. També el menjaven com si fos arròs i era molt bo, el portaven a pelar i

bullien el gra pelat. Consultant a la bibliograia es podria tractar segurament

d’un Triicum turgidum turgidum, com la pisana. 
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  143:  Espelta  (Triicum  spelta) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 50 %
Descripció i usos:  

 Especie de cereal de gra peit, poc produciva, però resistent a les pestes. S’ha

de pelar. Se’n havia fet una mica en terres dolentes, com el sègol. 

Espècie o varietat culivada nº 144: Fava de Ruc, Farratgera, Rossa (Vicia faba) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  32

(47,8%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  19

(43,2%)
Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 9,4 %
Descripció i usos:  

 Favera de llavors rosses que es culivava habitualment al secà per fer farina per

les bèsies ( cavalls, mules, rucs, porcs..), però que també s’aproitaven tendres.

Es sembraven al secà per tots sants, a cops, 3 o 4 llavors a cada clot. Amb la

farina amanien la palla pel besiar. Al cavall o a la mula es donaven senceres,

havent-les estovat abans i barrejades amb gra de civada. Les persones menjaven

les faves tendres, a vegades amb tavella. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  145:  Fava  Aigadolça  (Vicia  faba) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  
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 Favera de faves dolces. No fa les tavelles gaire llargues però és valorada perquè

encara que la tavella sigui bastant vella els grans segueixen sent dolços i bons.

Fa molts anys que en guarda llavor.

Espècie o varietat  culivada nº 146: Fava Muchamiel (Vicia faba) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1(2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Favera de faves més bones per menjar.  Ja es feien fa més de 50 anys,  però

demanen força aigua i convé regar-les.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  147:  Fava  Tendral  (Vicia  faba) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Favera que fa tavelles llargues, d’un pam i mig. És una varietat aniga. 

Espècie o varietat culivada nº 148: Veça, Veça Fosca (Vicia saiva) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  38

(56,7%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  27

(61,4%)
Nombre d’informants que la conserven: 5

(7,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 3

(6,8%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 13,2 %
Descripció i usos:  
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 Veça amb gra de color fosc. Es plantava en el camp que s’havia deixat en guaret,

que no hi havia hagut temps de llaurar per la lenitud dels animals. Es sembrava

barrejada amb civada perquè s’enilés. Amb el gra de veça, així com amb el gra

d’erb, es feia farina per les bèsies, es barrejava mb palla ( «pallada»). També es

donava el gra sencer als coloms ( qui  criava colomins),  i  la palla de veça als

conills. La veça es sembrava a motes o a ruix, deixa la terra molt adobada.

Espècie  o  varietat  culivada nº  149:  Vinya Blanc  de Cal  Camalligat  (Viis  vinifera)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Cep blanc anic anterior a la il·loxera, fa un raïm blanc. No se sap quina varietat

és, en diuen simplement «blanc de cal Camalligat».

Espècie o varietat culivada nº 150: Vinya Carregarucs (Viis vinifera) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 6 (9%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos: 

 Cep de raïms grossos i de grans rodons, blancs, i molt separats. Tot el penjoll és

molt gran, de pam. És un raïm lac tant a l’hora de menjar com per fer vi ja que

té menys sucre i fa menys grau, però anigament es feia servir per tot. 
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Espècie o varietat culivada nº 151: Vinya Brumet, Brumet de vi (Viis vinifera) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 66,7 %
Descripció i usos:  

 Cep amb raïms de gra ros, rodó, peit i molt dolç. És més ros i de gra més peit

que el brumet de taula. Es una varietat de fer vi. 

Espècie o varietat culivada nº 152: Vinya Garnatxa, Garnatxa negra (Viis vinifera)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  25

(37,3%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  14

(31,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 8 %
Descripció i usos:  

 Cep  de  raïm  molt  atapeït  de  grans  negres,  ben  rodons  i  grossos.  Varietat

produciva. Fa molt suc però de poca qualitat, no fa un vi gaire bo, el fa de poc

grau.

      www.eixarcolant.cat                        213                   wwww.ecomercaderet.cat



CATÀLEG DE LES ESPÈCIES I VARIETATS CULTIVADES TRDICIONALMENT A LA COMARCA DE L’ANOIA 

(1a EDICIÓ – 2017)

Espècie o varietat culivada nº 153: Vinya Monastrell (Viis vinifera) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 50 %
Descripció i usos:  

 Granet molt peit i molt dolç.

Espècie o varietat culivada nº 154: Vinya Negre de Tous, Vermellós de Tous (Viis

vinifera) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100%
Descripció i usos:  

 És molt bo per menjar i per penjar, que ja és d’abans, i fa uns grans grossos i uns

raïms llargs, molt grossos.

Espècie o varietat  culivada nº 155: Vinya Panser,  Galzerí  (Viis vinifera) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 25 %
Descripció i usos: 

 Cep de raïms que es feien servir per assecar i fer panses. Però molts informants

no s’havien entreingut mai a fer panses, se’ls menjaven com a raïm de taula.

Em trobat dos ceps vius recuperables, un sota el nom de galzerí però responent

a  una  descripció  semblant.  No  tenim  la  certesa  absoluta  de  que  siguin  la

mateixa varietat.
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  156:  Vinya  Picampoll,  Picapoll,  Picapolla,  Picapoll

rodonet (Viis vinifera) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  11

(16,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)

Nombre d’informants que la conserven: 5

(7,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 45,5 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïms blancs que tenen els grans molt peitons, de pell ina, i de molt

bona conservació. Es guarda penjat tot l’hivern, ben bé ins l’abril. Dolç i molt bo

per menjar. 
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Espècie  o  varietat  culivada nº  157:  Vinya Trepat  (Viis  vinifera) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïm negre.
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Espècie o varietat  culivada nº 158: Vinya Ull  de llebre,  Ull  de llebre negre (Viis

vinifera) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  14

(20,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 9 (20,5%)

Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 14,3 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïms negres. Més primerenc i amb menys grau que el sumoll. En feien

vi. 

Espècie o varietat  culivada nº 159:  Vinya Valencià blanc (Viis vinifera) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïms blancs per menjar, de taula.

Espècie o varietat  culivada nº 160: Vinya Xarel·lo (Viis vinifera) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  8

(11,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep que fa un raïm de color blanc.
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Espècie o varietat  culivada nº 161: Vinya Mandó (Viis vinifera) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: - Nombre d’entrevistes on es cita:-
Nombre d’informants que la conserven: - Nombre d’entrevistes que la conserven: 1
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep que fa un raïm negre que fa els grans molt peits i apretats. Fa un vi molt bo

i  també  es  bo  per  menjar.  Però  com  que  els  grans  són  molt  apretats  té

tendència a podrir-se una mica.
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VARIETATS TRADICIONALS DE L’ANOIA QUE DE LES QUALS MANCA INFORMACIÓ

A coninuació venen llistades aquelles varietats tradicionals de l’Anoia de les quals no

hem obingut material vegetal ni tenim coneixement de si hi ha cap possibilitat de

recuperar-les.  Això  vol  dir  que  pel  que  fa  al  nostre  coneixement  les  varietats

d’aquesta llista poden haver-se exingit, però també pot ser que les trobem en el

futur gràcies a la prospecció, la recerca i els llaços amb els altres bancs de llavors i

vivers. 

Espècie o varietat culivada nº 1: Porro  (Allium ampeloprasum var. porrum) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Origen: Recuperabilitat:

Culiu de regadiu / Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)

Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 % 
Descripció i usos:  

Espècies comuns al passat i que s’havien culivat i reproduït de manera tradicional

però per les quals no coneixem cap varietat amb trets caracterísics i disinius de les

varietats modernes: porro, api, 

Espècie o varietat culivada nº 2: Ceba Morro de Fura (Allium cepa) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Era bastant grossa i allargada com un morro de fura i no picava. (43)

SINGULARITAT
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Espècie o varietat  culivada nº 3:  Civada Negra grossa,  Negra de gra gros (Avena

saiva) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Uns veïns n'havien fet d'una negra que tenia el gra molt gros, però la pellofa era

molt grossa i no tenia tanta farina com semblaria. 

 Semblava cúgula (el Josep Maria diu que en castellà es diu “zizaña”). Era una de

molt grossa i llarga, i feies  una batuda i en soria una bona pila, però no pesava

gens. Te'l iraves al coll com si res un sac d’aquesta civada, no es pagava gens. La

donaven als animalots. La pell del gra és negrosa, però per dins totes tenen el

gra blanc. La civada s'ha de collir al moment perquè sinó hi ha risc que un dia

de vent caigui (“és mala ruda”, parlant malament), o les formigues també fan

feina.  Has te tenir  màquina tu mateix perquè si  has d'esperar el  dia que et

vinguin  ...,  potser  feia  una  ventada  i  et  queia  tot.  Abans  es  collia  amb  la

gabelladora, pals, volant, dalla o el que fos.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  4:  Civada  Blanca  (Avena  saiva) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Ecologia Anual / Perenne 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  7

(10,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 També en feien, principalment civada blanca que tenia molta pell, molta ibra

bruta; també feien civada rossa i civada negra, però no sap ara mateix quina

rendia més i quina feia farina més bona, no recorda quin és el pes especíic del

cereal.N'havia fet una de pell blanca abans, i potser feia una mica més de farina
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que la rossa. Però se li va cremar tota i després va comprar 40 kg de civada

rossa. Se li va cremar fa uns 27 anys.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  5:  Civada  Rossa  que  no  s'espolsa  (Avena  saiva)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (2,3%)

Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Ell sempre n'ha fet i en fa encara d'una de rossa. La guarda des de fa 25 o 27

anys. Ell la dona a les mules. La sembra a primers d'octubre. També es podria

fer a darrers de setembre, hasta (ins i tot) el 16 de setembre es podria fer. És

una planta lenta. Es queda peita i no treballa ins que arriba la primavera. I

després es sega tard per que li costa d'assecar-se. Però quan s'asseca s'ha de

collir aviat perquè les formigues se la cruspeixen. A les varietats més anigues el

gra de la civada també queia de seguida, però en aquesta que guarda ell no. 

Ell llaura la terra amb una arada i no currona gaire. Fa un any de guaret, un any no (tot

té les seves pegues i les seves virtuts). Si s'hi posa molt fem al camp el cereal es fa molt

bonic i dura més, al segon any encara es nota si estava ben afemat. Però l'adob químic

es renta més fàcilment, el mateix any si plou gaire, i per descomptat de cara al segon

(també en compra una mica quan no li arriba prou fem  per totes les feixes). 

Espècie o varietat culivada nº 6: Belda de Valls (Beta vulgaris var. cicla) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 La feien sempre el dia 3 de Març, si la feien el 3 de Març no s'espigava mai, si la
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feies abans sí. El 28 de Març també es bona data. Color verd clar.

Espècie o varietat culivada nº 7: Remolatxa Blanca, Llarga i blanca, Pels tocinos (Beta

vulgaris var. condiiva) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  11

(16,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 7 (15,9%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups):  Alimentació humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Remolatxes: n'havien fet de les vermelles, blanques i verdes. 

 La remolatxa d'abaix era blanca. Es menjaven a casa la fulla de remolatxa ( més

vermelleta i peita que la bleda). 

 També els  donaven patates  i  remolatxa  (que n’hi  havia  de blanca i  de  més

vermelleta), i que es plantava expressament per les bèsies. Era molt diferent

de la d’ara. 

 Les persones es menjaven les fulles com si fossin bledes. Abans també es feia

molta remolatxa (grossa,  de color blanc, allargat)  i  naps pels porcs (rodonet

blanc), i la fulla de remolatxa se la menjaven com a verdura la gent, era bona,

semblava com bledes, era molt bo, i els naps guisats també eren molt bons.

 Era blanca, al secà, pels tocinos, llarga de mig metre de rel, era més aviat dolça.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  8:  Remolatxa  Groga  (Beta  vulgaris  var.  condiiva)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups):  Alimentació humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Es  feien  grosses  com de  dos  o  tres  pams,  i  sorien  de  terra,  n'hi  havia  de

grogues i de vermelloses (ho plantaven al secà, entremig de les patateres)

 La remolatxa d'abaix era groga. Es menjaven a casa la fulla de remolatxa (més

vermelleta i peita que la bleda). També s'havia menjat la remolatxa de vegades

per provar-la, i no era dolça però tampoc era dolenta. Tradicionalment feien un
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culiu associat amb les patates, entre els  rengs de patates feien un reng de

remolatxes.  Les  sembraven  alhora  i  les  patates  les  collien  abans,  perquè  la

remolatxa es cull  a la tardor, a l'octubre. Les van deixar de fer uns anys que

semblava que plovia menys i no es feien bé. 

Espècie o varietat culivada nº 9: Remolatxa Per les bèsies, Vermelleta (Beta vulgaris

var. condiiva) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Remolatxes allargades, de carn blanca, de pell vermellosa sobretot per la part

d’abaix, principalment per les bèsies.

Espècie o varietat culivada nº 10: Remolatxa Verda  (Beta vulgaris var. condiiva)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Remolatxes: n'havien fet de les vermelles, blanques i verdes. Principalment pels

porcs i les truges, Es feien molt grosses i després les guardaven en una pila,

cobertes de palla i fenàs i inalment terra. La feien als camps de patates. Quan

sembraven les patates també iraven a volades la llavor de remolatxa per tot el

camp.  Quan després  collien les patates les  remolatxes eren peites  i  havien

d'anar amb compte de no fer-les gaire malbé. Un any van fer les patates i van

ruixar llavor de remolatxa, d'escarola i de col, i va créixer tot i va produir molt

aquell camp (perquè va ploure a la primavera i van poder créixer les escaroles al

secà. Hi havia tantes plantes que no hi va créixer gaire herba)
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Espècie  o  varietat  culivada nº  11:  Col  de  Caminal   (Brassica  oleracea) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Tot si fot no fa semblant al d'ara. Algunes classes han canviat. Abans no hi havia

moltes coses de les que hi ha ara (carbassa cabell d'àngel, enciam maravilla).

Abans guardaven la llavor de col, de tomàquet, de ceba, de pebrot... Allí al Molí

Blanc hi havia hagut un home que tenia molt hort i feia sempre la llavor. La

d'espinac, de mongetes, ....  

Espècie o varietat culivada nº 12: Col Francesa (Brassica oleracea) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Semblants a les que venen ara per fer brotons, que fan una mica d'ull ( no tan

com la paperina). La manresana feia menys ull que les franceses. 

Espècie o varietat culivada nº 13: Nap Farratger, Pels conills (Brassica rapa var. rapa)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  5

(7,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups):  Alimentació humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  
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 N'havien fet molts de naps, de dues classes. Els llargs com una pastanaga o

més,  que eren pel  besiar.  I  els  plans  aixafats,  que eren farratgers  però ells

també se'ls menjaven. Es menjaven cuits (els feien pelats i cuits pels porcs) o

conitats  en  vinagre  per  a  fer  amanida.  Al  Josep  li  agradaven  més  crus,

directament, que cuits. “Si  vols un bon nap que per Sant Jaume sigui  nat. I

contesta Sant Bartomeu: millor és el meu”. En realitat els sembraven al voltant

de Juliol, després d'un ruixat que la terra fos humida. Cuits pels porcs. 

 Amples i grossos, de 25 cm de diàmetre, pel besiar.

 No era llarg, era una mena aixafada, plana. N'havien fet molt pels conills. Ells no

se'l menjaven a casa, però hi havia gent que sí. (cas en que se'l menjaven les

persones)

Espècie o varietat culivada nº 14: Nap Rodó blanc (Brassica rapa var. rapa) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups):  Alimentació humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:

 Abans també es feia molta remolatxa (grossa, de color blanc, allargat) i naps

pels porcs (rodonet blanc). La fulla de remolatxa se la menjaven com a verdura

la gent, era bona, semblava com bledes, era molt bo, i els naps guisats també

eren molt bons. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  15:  Cànem  (Cannabis  saiva) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Altres usos Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Ara n'hi diuen panellada ( encara en posen bastant al cava), és un raïm blanc, fa

un vi i. Aguantava més el fred que altres varietats (té la pell més gruixuda) i el

venien al mercat per menjar. A vegades el tapaven amb borrasses de cànyem
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per a que no els afectés tant el fred. 

 Abans era un culiu molt important, l’auge devia ser cap al 1890, es feia servir

com a ibra tèxil, per ilar, tot i que no era tant bo (en el senit de tant delicat,

tant suau) com el lli, que era pels rics. La seva avia es va ilar tots el llençols de

quan es va casar amb el cànem que tenien a l'hort, i un teixidor de Cervera li va

teixir els llençols, deu ser fa uns 115 anys (es va casar el 1902).  Abans que

arribés el  cotó moltes coses eren de cànem, i  se'n plantava camps sencers.

Quan va arribar el cotó, el cànem (tot i que era més fort que el cotó i el cotó

s'importava d’Amèrica) es va abandonar, ja que el cotó al ser una lor es pot

anar esirant i permet la mecanització de la ilatura, mentre que el cànem no,

que s'ha de ilar manualment amb el tòrcer i  retòrcer i  anar empalmant les

ibres una a una (tot els ils es fan amb el tòrcer i retòrcer, que són dos ibres, o

bé amb l'estructura de trena, que en són 3. El Punto Blanco es deia Torcidos

Ibéricos). Abans de poder ilar el cànem, la ija, que és el que s'aproitava, es

feia passar per un estri que la ratllava i desilava, i després d'això ja es podia

ilar.  Per  exemple  la  gramadora  és  una  eina  que  servia  per  desilar  ibres

vegetals; i el peninat és com un raspall de pues per peninar espart o cànem.

La llata és la ira principal a parir de la qual, per exemple es fa la sola d'una

espardenya, ja està teixida i pot ser tant llarga com es vulgui i se li va donant

forma, es fa tant amb l'espart, el cànem o la boga. 

Espècie o varietat culivada nº 16: Pebrot Groc (Capsicum annuum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 També hi havia pebrots grocs abans, ja fa més de 50 anys, tenien només un

morro, eren molt semblants amb els Llorets. Els van dur uns alemanys fa uns 60

anys, i els van donar a un veí.
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Espècie o varietat culivada nº 17: Pebrot de Morro, de Morro de bou, de Morro de

llebre, de Morro de porc, Morrut (Capsicum annuum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven:  0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pebrots de carn gruixuda, amples i més aviat xatos, acabats amb quatre puntes

o «morros».

Espècie o varietat culivada nº 18: Pebrot de Morro de vaca, de Morro, pebrot llarg

(Capsicum annuum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pebrots allargats acabats  amb una punta arrodonida ( més arrodonida que el

lloret). 

Espècie o varietat culivada nº 19: Pebrot de Tres cantos (Capsicum annuum) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
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Descripció i usos:  

 Pebrot que enlloc de 4 feia 3 cantos o «morros».

Espècie o varietat culivada nº 20: Síndria gran (Citrullus lanatus) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de secà  Anual
Nombre  d’informants  que  la  citen:  7

(10,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Síndries grosses, de 8 kilograms. Les síndries es feien sempre al secà i potser per

això eren més bones i dolces. 

Espècie o varietat culivada nº 21: Síndria peita (Citrullus lanatus) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de secà  Anual
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Es feia una mena de síndria més peita que també es culivava al secà i que tenia

moltes més llavors a dins, el doble de la llavor que tenen ara. Molt dolces però

havies d’escopir el doble de pinyol.

Espècie o varietat culivada nº 22: Meló Primerenc (Cucumis melo) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0 Nombre d’entrevistes que la conserven: 0
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(0%) (0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 De pell groga, sempre n'havien fet. No duraven gaire, eren bons però s'havien

de menjar ràpid. Bé podria ser que es tractés de la mateixa varietat que el meló

«tou» o «malloarquí». 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  23:  Meló  Tardà  (Cucumis  melo)  (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Singularitat: Origen:

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Es guardaven més per l'hivern

Espècie o varietat culivada nº 24: Carbassa Arrodonida (Cucurbita maxima) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Per menjar les persones, al secà

Espècie o varietat culivada nº 25: Carbassa de Bon gust de la granja Giralt (Cucurbita

maxima) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
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Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 De dins eren grogues, ben grogues, i de sobre eren taronges, i les feien al secà,

eren bones.

Espècie o varietat culivada nº 26: Carbassa del Rebequet rodona (Cucurbita maxima)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 2

(3%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 66,7 %
Descripció i usos:  

 Carbasse molt grosses i amb costelles, algunes de 15 o 20 quilos i més de mig

metre de diàmetre. La carn groga per dins. Tradicionalment s’ha fet sopa de

carbassa. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  27:  Carbassa  del  Rebequet  allargada  (Cucurbita

maxima) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: %
Descripció i usos:  

 Carbasses grosses i llargues que feien uns 12-13 kg. Se’n feia calderada. També

es consumien carbasses verdes tendres i peites per a menjar com a carbassons.

Espècie o varietat  culivada nº 28:  Carbassa Grossa (Cucurbita maxima) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Maçana de Rubió 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin
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percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Carbasses rodones i grosses, amb crostes per fora i la carn groga per dins. Es

guardaven  molt  bé.  Tradicionalment  es  cuinaven  mongetes  seques  amb

carbassa. 

Espècie o varietat culivada nº 29: Carbassa Rogenca (Cucurbita maxima) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Carbasses de color rogenc, bones per menjar, i molt grosses, de 30 – 40 kg.

Espècie o varietat culivada nº 30: Carbassa Allargada (Cucurbita moschata) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Carbassa molt llarga que es culivava pels animals,  al secà.

Espècie o varietat  culivada nº 31:  Carbassa de Bota,  Llarga (Cucurbita moschata)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 20 %
Descripció i usos:  

 Molt allargades i clares de dins, no gaire bones per menjar. Les gastaven pels
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animals ja que no eren tan bones com les varietats d’ara.

 Eren  més  clares  de  dins,  tampoc  eren  gaire  bones  per  menjar,  però  se  les

menjaven. Els hi agraden més les carbasses d'ara.

 Carabasses eren diferents de les que hi ha ara a la boiga, les de les besies eren

llargues i molt grosses. 

Espècie o varietat culivada nº 32: Carbassa de Fer farinetes (Cucurbita moschata)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 No en diuen res més. 

Espècie o varietat culivada nº 33: Carbassa dels Porcs , Per les bèsies, Pels tocinos

(Cucurbita moschata) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  10

(14,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació

humana,Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Carbassa llarga, d'un pam o pam i mig, i rabassuda (llarga però gruixuda). L’única

carbassa  que  va  bé  al  secà.  Es  feia  pels  animals  però  a  vegades  també  la

cuinaven amb cigrons per les persones.
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Espècie o varietat culivada nº 34: Carbassó Emparrador, Negre, Verd fosc (Cucurbita

pepo) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  7

(10,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)

Nombre d’informants que la conserven: 3

(4,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 2

(4,5%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 42,9 %
Descripció i usos:  

 Aquestes carbassoneres feien uns fruits allargats de color verd fosc d’un aspecte

molt semblant a d’altres que es comercialitzen i culiven habitualment però amb

la caracterísica de que la planta s’emparrava i estenia com els carbassers.  

Espècie o varietat culivada nº 35: Carbassó Llarg verd clar, Verd clar (Cucurbita pepo)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Carbassonera que feia uns fruits de color més clar i que es collien quan eren

grossos ( més grossos que com es cullen ara). 

Espècie o varietat culivada nº 36: Pastanaga de Posar en vinagre, Grossa de conitar,

Vermella de posar en vinagre (Daucus carota) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu / Culiu de secà Anual
Nombre d’informants que la citen: 6 (9%) Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Es consumien molt les pastanagues conitades en vinagre junt amb les colilors i

demès. Eren una varietat diferent a la que es culiva ara, eren vermelles i molt

grosses  i  gruixudes,  com  l’avantbraç.  Negres  o  liles  per  fora  i  per  dins
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vermelloses  o  de  color  vinós  (  el  vinagre també quedava de  color  vermell).

Moltes vegades es comprava, las pastanaga fresca i tot, per conitar-la a casa.

Espècie o varietat culivada nº 37: Pastanaga Peita (Daucus carota) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Anual
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Les d'abans eren més peites i no tan grosses ni rodones com les d'ara. 

Espècie o varietat culivada nº 38: Tramoixó (Fagopyrum esculentum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Gra de tres cantos, feiem una cosa que fa un gra de tres cantos. Fa una mota

més peita que les guixes. El menjaven com el llegum. No recorda bé el nom, ells

n’hi deien Tramoixó. 

Espècie o varietat  culivada nº 39: Figa Primerenca blanca (Ficus carica) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 2,3(%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 La primerenca blanca, de dins és blanca i no és gaire bona, fa la iga rodona.
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Espècie o varietat culivada nº 40: Maduixa de Cal Camalligat (Fragaria vesca) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Plurianual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Abans tenien maduixes, però diferents de les d’ara.

Espècie o varietat culivada nº 41: Soja (Glycine max) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 En feien en camps. Potser no és el millor terreny per la soja però granava i se la

menjaven com a mongetes (es posava a estovar abans). Es feia perquè omplia

molt (menjaves poc i  omplia molt). Després de la guerra van fer soja, camps

sencers, la baien i la estovaven i la menjaven com si fossin mongetes seques.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  42:  Ordi  Barbarossa  (Hordeum vulgare) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  
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Espècie  o  varietat  culivada nº  43:  Ordi  Cerveser,  de  Cervesa,  d’abans  (Hordeum

vulgare) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  16

(22,4%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  10

(22,7%)
Nombre d’informants que la conserven: 1 Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 18,2 %
Descripció i usos:  

 Ordi més baix, de 2 carrils, que no s’ajeu, ni s’espolsa i que és més produciu.

Més  tardà,  es  pot  plantar  passat  octubre  i  al  novembre.  L’ordi  anterior  el

sembraven entre setembre i octubre.

Espècie o varietat culivada nº 44: Ordi Tremesó, de 3 caires, de 3 carrells (Hordeum

vulgare) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 L’ordi  tremesó de sis  carrils  feia  3  grans  per pis  i  això pot  ser  que portès  a

confusions i que es traci de la mateixa varietat.

Espècie o varietat culivada nº 45: Ordi de 4 carrells, de 4 carrils (Hordeum vulgare)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentat
Descripció i usos:  



      www.eixarcolant.cat                        236                   wwww.ecomercaderet.cat



CATÀLEG DE LES ESPÈCIES I VARIETATS CULTIVADES TRDICIONALMENT A LA COMARCA DE L’ANOIA 

(1a EDICIÓ – 2017)

Espècie o varietat culivada nº 46: Ordi de 6 carrells, de 6 carrils, de 6 carriells, de 6

carrils  tramesó, Tramesó,  Tremesó, Tresmesó, (Hordeum vulgare) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  45

(67,2%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  27

(61,4%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Ordi que feia una espiga molt grossa, molt bona, però la canya era prima i quan

plovia s’ajeia molt, però rendia molt, donava a aquells temps 4000 kg ha, que

abans no soria mai. Ara en un any bo poden donar 5000 kg /ha. L’espiga tenia 6

carrils. Era important segar-lo al punt. En feien farina pels animals.

Espècie o varietat culivada nº -: Ordi de can Xicot Gros (Hordeum vulgare) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Espècie o varietat culivada nº 47: Ordi de Sant Isidro (Hordeum vulgare) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Ordi  d’espiga allargada i  de sis  carrils.  Venia molt  aviat,  3 setanes o un mes

abans que l’altre. El sembraven abans de Tot Sants i deien que venia per Sant

Isidre. Tot i que abans es segava verdós i encara acabava de madurar, «postar»,

dins les garbes ( els costava secar-se dins les garbes). En feien farina pel besiar.

El  fet  que  fos  més  primerenc  facilitava  les  feines  al  camp,  perquè  era  més

escalonat.

      www.eixarcolant.cat                        237                   wwww.ecomercaderet.cat



CATÀLEG DE LES ESPÈCIES I VARIETATS CULTIVADES TRDICIONALMENT A LA COMARCA DE L’ANOIA 

(1a EDICIÓ – 2017)

Espècie o varietat culivada nº 48: Ordi Pàmula (Hordeum vulgare) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:

 Un ordi molt alt amb un espigol llarg, de dos carrils. 

Espècie  o  varietat  culivada nº  49:  Enciam de l'Arrissat  (Lactuca saiva) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Enciam no gaire gros, una més aviat llarg i de fulles arrissades.

Espècie o varietat culivada nº 50: Enciam Francès (Lactuca saiva) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu Anual
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 ¿?Fa una llavor com la d’escarola, en planten ara, és diferent de l’enciam francès

que  tenim  nosaltres,  abans  no  el  plantaven.  Enciam  abans  se’n  plantava  i

menjava menys)
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  51:  Enciam  Llarg  de  Cal  Pleixats  (Lactuca  saiva)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Tenien una altra mena llarga que s'ha perdut. Era com els llargs però una mica

més capdellat i obert al inal, molt i de gust. 

Espècie o varietat culivada nº 52: Guixa Peita (Lathyrus saivus) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Hi ha una classe de guixes que fa les llavors de mida més peita i que es culivava

molt menys freqüentment. Encara menys en la actualitat.

Espècie o varietat culivada nº 53: Llenia Peitona (Lens culinaris) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual
Nombre  d’informants  que  la  citen:  11

(16,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 8 (18,2%)

Nombre d’informants que la conserven: 1

(1,5%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 1

(2,3%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 9,1 %
Descripció i usos:  

 La varietat de llenia que es solia fer anigament, tot i que no era tan habitual

com el cigrons o les guixes, era una mena de llavor més peitona. Eren unes

llenies molt peitones.  Es solien plantar a darrers de novembre i  collir-les  l

primavera. S’arrencaven, es baien, es ventaven... S’havia de procurar collir-les
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una mica verdes, esperar que s’assequessin un cop collides i després batre-ho.

Espècie o varietat culivada nº 54: Olivera (indeterminada: l'informant es refereix a

una varietat concreta però no en recorda el nom) (Olea europaea) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 També hi havia un altre ipus d’olivera que feia una oliva llargueta, com amb

dues punxes, ara no n’hi ha. Va deixar els oliveres per vendre’s la terra i pagar

els estudis de la canalla, cap a l’època que van venir els tractors, eren bancals

molt estrets i penjats, i diícils de treballar, només es podia fer amb les besies.

Espècie o varietat culivada nº 55: Mongeta Afartapobres (Phaseolus vulgaris) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Mongetera que s’aproitava tant per les tavelles tendres com pels fesols secs.

Cal collir les tavelles tot sovint per que de seguida es tornen dures. La llavor no

era tan blanca, er un mica roja. Però cuites eren pastoses i farinoses, no eren

gaire valorades, per això en deien afartapobres.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  56:  Mongeta  de  la  Mongeta  (Phaseolus  vulgaris)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
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Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Tendres molt bones

Espècie o varietat culivada nº 57: Mongeta de la Seu (Phaseolus vulgaris) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu  Anual 
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Mongeta de la Seu, van baixar de la Seu, era per menjar tendre si era peita, no

feia il, i també per menjar seca, eren molt bones, i terreres. La mongeta (el

fesol) era blanc i rodonet sense ganxo, i la tavella era rodoneta. Ja no en fan.

Espècie o varietat culivada nº 58: Fesol / Mongeta de Mallorca (Phaseolus vulgaris)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual / Perenne 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos: 

 Blanca i grossa com la del ganxet. Eren terreres, de mata baixa. Al secà.

Espècie o varietat  culivada 59 :  Mongeta de Ponts (Phaseolus vulgaris) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
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Descripció i usos:  

 Es feien al secà, de mata baixa, tenien molta anomenada, eren blanquetes.

Espècie o varietat culivada nº 60: Mongeta de Veremar (Phaseolus vulgaris) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 S’havien de fer perquè vinguessin a l’època del veremar, sinó abans no feien res,

tavella  plana  i  mongeta  rodoneta,  les  menjaven  seques.  El  Josep  també ho

recorda.

Espècie o varietat culivada nº 61: Mongeta del Conit (Phaseolus vulgaris) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Es feien a l’hort, per menjar seca, de mata baixa, mongeta peita.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  62:  Mongeta  del  Cul  Francès  (Phaseolus  vulgaris)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Tendres, molt bones.
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Espècie o varietat culivada nº 63: Mongeta Sant Joana (Phaseolus vulgaris) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Per menjar seca,  és rodoneta,  una mica llargueruda,  blanca,  però que no fa

ganxet, ja no en fan. La plantaven després d’arrencar les patates, pels volts de

St. Joan.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  64:  Mongeta  Terrera  tendra,  Terrera  (Phaseolus

vulgaris) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

- La  mongeta  tendra  que  acostumaven  a  fer  baixa  i  per  tendra.  El  fesol  era

vermellet. Era una mena que necessitava menys aigua, la feien al secà. No se'n

podia fer gaire, no arribava a l'esiu. S'havia de fer cada 15 dies a la primavera

només (perquè l'esiu era més sec i no la podien regar).

Espècie  o  varietat  culivada  nº  65:  Mongeta  tendra  terrera  de  color  groguet

(Phaseolus vulgaris) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Es menjaven tendres, eren de color groguet, les feien al secà per menjar tendra.
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Espècie o varietat culivada nº 66: Pèsol de Beina peita (Pisum saivum) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu  Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Abans també n'havien fet de beina peita a l'hort.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  67:  Pèsol  de  Mata  baixa,  terrer  (Pisum  saivum)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  11

(16,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Mata baixa o terrera de pèsols, que no enilar-los, Es podien fer a l’hort i al secà,

inclús es feien entre rengs de vinyes.  Si  podies regar  allargaves la collita.  Es

collien verds per menjar tendres. Secs també se’n podien menjar però no hi

havia gaire costum, els pèsols secs més aviat es donaven  a les bèsies.

Espècie o varietat culivada nº 68: Pèsol de secà per les besies, Farratger, pel besiar,

Terrer (Pisum saivum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 6 (9%) Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Un pèsol de mata baixa que aguantava més la secada. Més peits i  amb les

beines més curtes, la llavor seca es de color marronet i no són tan dolços, tenen
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un gust que ira  margant i ins i tot els pocs ho noten si n’hi posen més del

compte al pinso. 

Espècie o varietat culivada nº 69: Pèsol d'hort eniladís,  emparrador peit (Pisum

saivum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu  Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pèsol  eniladís  que  es  feia  a  l’hort,  s’emparraven i  se’ls  i  hi  havia  de clavar

branques ramiicades per que  pugessin. Eren de gra peitet. 

Espècie o varietat  culivada nº 70: Pèsol Gegant (Pisum saivum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de regadiu  Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pèsols gegants (emparradors), que fan la tavella gran, i gra gros. Per emparrar-

los es feia servir alguna cosa del bosc que ingues algunes branques.

Espècie o varietat culivada nº 71: Pèsol vinós / bigarrat (Pisum saivum) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu  Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Abans en menjaven de secs, com els cigrons, i eren bons. Potser la llavor era

d'un  color  diferent  a  l'actual,  de  color  més  vinós,  potser  més  bigarrada.  Es
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podien emparrar, però els feien a motes i sense emparrar. Agafen molts corcs.

Espècie o varietat culivada nº 72: Marcoc Groguet gros (Prunus armeniaca) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,6%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Eren  uns  marcoquers  que  feien  uns  marcocs  grossos  i  boníssims,  de  color

groguet. Grossos és a dir com un préssec peit.

Espècie o varietat culivada nº 73: Marcoc Peit que vermellejava (Prunus armeniaca)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos: 

 Feia albercocs peits que vermellejaven. 

Espècie o varietat culivada nº 74: Cirera (indeterminada: l'informant es refereix a

una varietat concreta però no en recorda el nom) (Prunus avium) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Un altra de molt semblant a la picota, però més gran encara
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Espècie o varietat culivada nº 75: Cirera Burdisenca (Prunus avium) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cirerera primerenca peita, de la d’abans. Li deien cirera Burdisenca. Eren molt

bones, molt peites i molt vermelles, i l’arbre es carregava molt.
Espècie o varietat  culivada nº 76:  Cirera de Sant  Isidre (Prunus avium) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Bastant primerenca. No acaba de ser vermella. Grogosa irant cap a vermella.

Grossa però no tan com la de cor de colom.

Espècie  o  varietat  culivada nº  77:  Cirera  Picota  (Prunus  avium) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 També tenia la Picota, aquella que té la cua curta, però ja no en tenen.
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Espècie o varietat culivada nº 78: Pruna Blanca allargada (Prunus domesica) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Tant cavallicos com prunes eren més aviat allargats.

Espècie o varietat culivada nº 79: Pruna Clàudia vermella (Prunus domesica) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pruna molt  tardana de color  vermell  que venia cap a mig setembre.  També

s’assecava per l’hivern, com a prunes seques. 

Espècie o varietat culivada nº 80: Pruna Groga (Prunus domesica) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (1,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Prunera de prunes grogues no gaire grosses, dolces i amb una pell molt ineta.
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Espècie o varietat culivada nº 81: Pruna Tigreta (Prunus domesica) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Prunes de les grosses per assecar. Era al mig de la vinya, feia unes prunes ben

maques. Se’ls hi va endur la carretera, els van prendre més de 3 hectàrees. 

Espècie o varietat culivada nº 82: Prinyó de St. Joan (Prunus domesica var. insiia)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Eren uns prinyons que venien per St. Joan, i que eren grans com un alberoc,

eren uns prinyons negres. D’arbres fruiters n’hi havia molts pels marges, però no

grans plantacions.

Espècie o varietat culivada nº 83: Préssec de Porc (Prunus persica) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Eren  blancs,  venien  tardans,  la  carn  totalment  blanca,  i  la  pell  també

blanquinosa, eren molt bons també, i venien com el gavatxo més o menys, és a

dir cap a l’octubre. 
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Espècie o varietat culivada nº  84: Préssec de Santa Helena (Prunus persica) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 8 (12%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,9%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Presseguer de préssecs peits de carn blanca, però consistent, «forta». Era molt

dolç i molt bo. La pell era peluda i vermell només d’un costat, on feia una roseta

de color de rosa. Madurava a l’agost ( Santa Helena és el 18 d’agost). Podria

tenir relació amb el Tendral (citat a inals de juliol).

Espècie o varietat culivada nº 85: Préssec del Pinyol dolç (Prunus persica) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Era molt i molt bo, i tenia el pinyol del mig, es a dir, la llavor, dolç com una

ametlla. Tenien molta fama, molt bons, però produïen poc. 

Espècie o varietat culivada nº 86: Préssec Tendral (Prunus persica) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1(1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 No eren molt vermells, té un color vermellós però no del tot, de dins és blanc, i

la pell es pela amb el dit, i venien entre Juliol i Agost, en tenien a casa seva, eren

molt bons, els enyora. Per descripció i data de maduració no queda clar però es

      www.eixarcolant.cat                        250                   wwww.ecomercaderet.cat



CATÀLEG DE LES ESPÈCIES I VARIETATS CULTIVADES TRDICIONALMENT A LA COMARCA DE L’ANOIA 

(1a EDICIÓ – 2017)

podria tractar del préssec «mollàs» o del de «Santa Helena/blanc d’agost»

Espècie o varietat culivada nº 87: Pera de Cuixa de dona (Pyrus communis) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre  d’informants  que  la  citen:  8

(11,9%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Perera de peres molt grosses, que recordaven a la forma d’una cuixa de dona, i

molt  tardanes,  d’hivern.  Eren  les  darreres  que  venien  i  es  guardaven  per

l’hivern, eren bones. Com que eren grosses i  venien tard posaven palla sota

l’arbre per tal que al caure no es copegessin. 

Espècie o varietat culivada nº 88: Pera de Sant Llorenç (Pyrus communis) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Perera  de  peres  peites  i  vermelloses  de  fora,  una  mica  més  grossa  que  la

Seremenya. Maduren per allí  al  8-10 d’agost, si  no es mengen al moment es

tornen lloques de seguida, però són molt bones. 

Espècie o varietat culivada nº 89:  Pera de Sant Jaume (grossa), pera del juliol (Pyrus

communis) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
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Descripció i usos:  

 Perera de peres grosses i bones que madurava pels volts de Sant Jaume ( 27 de

juliol).

Espècie o varietat culivada nº 90: Poma Bella - Lluïsa (Pyrus malus) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pomera  que  s’havia  culivat  des  de  molt  anic.  Feia  unes  pomes  planes,

aixafades,  de color groc.  Si  l’aclaries bé també es feia grossa.  Era una poma

tardana que arribava a l’octubre o més tard i es podia guardar tot l’hivern. Per la

descripció/explicació coincideix força amb la poma roqueta.

Espècie o varietat culivada nº 91: Poma Cara bruta (Pyrus malus) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos: 

 Pomera de poma peitones amb la pell de color brut però molt bones de gust,

molt valorades.

Espècie  o  varietat  culivada nº  92:  Poma de Sant  Jaume  (Pyrus  malus) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Ecologia Anual / Perenne 
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
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Descripció i usos:  

 Pomera de pomes peites, verdes i farinoses. Eren primerenques veien una mica

més tard que les de Sant Joan ( a inals de juliol). Port arbori.

Espècie o varietat culivada nº 93: Poma de Sant Joan Bona (Pyrus malus) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 Nombre d’entrevistes on es cita: 1
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Una pomera de Sant Joan que també feia unes pomes grogues i primerenques,

però que eren molt bones de gust. No era la pomera de Sant Joan arbusiva, en

forma d’arbust, sinó que era una pomera que calia empeltar i que tenia forma

d’arbre. 

Espècie o varietat culivada nº 94: Poma de Sant Roc, Poma d’Esiu (Pyrus malus)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Rubió, Copons
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pomera de pomes rodones,  grosses i vermelles que maduraven a l’agost ( Sant

Roc és el 16 d’agost).

Espècie o varietat culivada nº 95: Poma Pomapera (Pyrus malus) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
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Descripció i usos:  

 Era molt bona no n’ha menjat cap altra de tant bona com aquella

Espècie o varietat culivada nº 96: Poma de Sant Bartomeu (Pyrus malus) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pomera de pomes que maduraven per la festa major d’Igualada ( Sant Bartomeu

és el 24 de desembre). Eren molt ben rebudes per la festa major, bans se’n

culivaven moltes a Vilanova del Camí, per on ara hi ha les picines...

Espècie o  varietat  culivada nº 97:  Poma Gitaneta (Pyrus  malus) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà  Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Pomera de pomes molt peites i molt negres de pell, per fora semblava que no

valien res. La carn per dins era groga i molt dolça i bona, de les més dolces. Per

l’aspecte i la dolçor podria estar relacionada amb la poma «carabruta».

Espècie o varietat culivada nº 98: Rave Llarguerut, Per les bèsies (Raphanus saivus)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà  Anual
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  
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 Llargaruts vermells sobretot. 

 Raves allargats que es culivaven pel besiar. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  99:  Tomàquet  /  Tomata  de  Síndria  (Solanum

lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Tomàquets molt grossos, roses i verdosos per sobre, buits, amb costelles i molt

dolços.  Descripció  semblant  al  tomàquet  «rosa  de  Montserra».  Pot  ser  un

sinònim.. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  100:  Tomàquet  /  Tomata  Esquenaverd  (Solanum

lycopersicum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Tomàquet buit  que feia 4 costelles o cantos,  alt o allargat,  i  que al  madurar

quedava una mica verd per sobre. Era bo per amanir. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  101:  Patata  /  Trumfo  /  Trumfu  Anglesa,  Inglesa

(Solanum tuberosum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Patata llargaruda, no gaire grossa, de forma molt ben feta ( contorn regular), de
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carn groga, molt bona de gust. Força produciva. És més moderna que les del

bufet, però no tan com la Quennebek.  

Espècie  o  varietat  culivada  nº  102:  Patata  /  Trumfo  /  Trumfu  Blanca  (Solanum

tuberosum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 8 (12%) Nombre d’entrevistes on es cita: 6 (13,7%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Patates rodones, llises i blanques que es feien anigament. Semblants a les de

Quennebek que es  fan  ara.  Al  secà  es  sembraven en pla,  sense  cavallons,  i

només es calçaven quan ja eren una mica grosses. Hi ha gent que l’anaven a

buscar  a  St.  Hilari,  on  es  produïa  molta  patata  de  qualitat  a  l’esiu  i  es

conservava bé com a llavor per sembrar-la al març. A vegades quan compraven

patates  procedents  de Sant  Hilari  els  hi  donaven aquest  nom, com si  fos  la

varietat fos Sant Hilari enlloc de ser tan sols la procedència. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  103:  Patata  /  Trumfo  /  Trumfu  del  Bufet  vermell

(Solanum tuberosum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Patata del ipus del bufet, boteruda, de molta qualitat i molt bona, amb la pell

de color vermell. 
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Espècie o varietat culivada nº 104: Patata / Trumfo / Trumfu Magèsic, Magèsica

(Solanum tuberosum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  9

(13,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 6 (13,9%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Patates blanques, llargarudes i de mida mitjana que van arribar ja fa molts anys.

És  molt  produciva  perquè  cada  planta  en  fa  moltes.  És  molt  resistent  a  la

sequera però convé fer-la primerenca. Hem rebut informacions contradictòries

dels informants, hi ha qui diu que eren les més ines i qui diu que eren dures de

coure. 

Espècie o varietat culivada nº 105: Patata / Trumfo / Trumfu Setsemanera (Solanum

tuberosum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Patata rodoneta i bona, poc produciva. És la que es culivava anigament.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  106:  Patata  /  Trumfo  /  Trumfu  Vermella  d'abans

(Solanum tuberosum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 5 (7,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,9%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Patates de pell vermella i carn blanca que es feia anigament. Ara l’equivalent

actual més semblant seria les Red Poniak. Algun informant en deia «vermella
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de igueres»

Espècie o varietat culivada nº 107: Blat Ariana (Triicum aesivum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven:  0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Blat que havia arribat posteriorment. Té molta qualitat i fa una farina molt bona,

el pagaven molt bé per pasisseria.

Espècie o varietat culivada nº 108: Blat de 3 carrells (Triicum aesivum) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 En van fer ins als 80, ara són tot altres varietats. Per fer farina.

Espècie  o  varietat  culivada nº  109:  Blat  del  Bigoi ( Triicum sp) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Blat molt alt que fa una espiga molt grossa, d’un pam, i doble, més doble que el

dit.  La farina no té força,  no puja bé amb el  llevat,  pel  que el  pa no queda

esponjós sinó pla. Per això es diu que la farina no és de qualitat i que no és un

blat  bo per fer  pa.  Més aviat  el  feien servir  per  les  bèsies,  pels  porcs i  les
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gallines ( es feia farina per les besies i se’ls donaven les verdures mullades i

enfarinades). 

Espècie o varietat culivada nº 110: Blat del Gra gros (Triicum turgidum turgidum)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Blat d’espiga alta i grossa i grans grossos, el doble de grossos que els dels altres

blats.  Però  el  rendiment  en  farina  era  menor.  La  bibliograia  ens  indueix  a

pensar que és un Triicum turgidum turgidum com el «blat gros» i la «pisana».

Potser de la mateixa mena que el «blat gros».

Espècie o varietat culivada nº 111: Blat Francès (Triicum aesivum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Blat nou que va arribar posteriorment i que es va culivar durant varis anys.

Espècie o varietat culivada nº 112: Blat Litori (Triicum aesivum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos: 

 Un blat nou que va arribar posteriorment com tants d’altres, no en tenim més
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informació. 

Espècie o varietat culivada nº 113: Blat Marius (Triicum aesivum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Blat sense aresta posterior al blat motxo, molt bo, se’n fa molt bona farina. 

Espècie o varietat culivada nº 114: Blat Montbui (Triicum aesivum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  7

(10,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 5 (11,4%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 El blat montbuí era un blat sense aresta posterior al  blat motxo. Va ser dels

primers a subsituir els blats més anics. Ja te’l venien tractat ( llavor de color

vermell pel producte que la cobria). El bat montbuí feia una palla fragil, un any

va nevar una mica una mica tard i el va trencar gairebé tot.

Espècie  o  varietat  culivada  nº  115:  Blat  Montcada  (Triicum aesivum) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  
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 Blat sense aresta posterior al blat motxo. 

Espècie o varietat culivada nº 116: Blat Motxo (Triicum aesivum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  31

(46,3%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  20

(45,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Blat força alt que fa una espiga fosca sense aresta. Fa un blat molt bo per fer

farina. Era la varietat més habitual a l’Anoia, especialment de Copons en amunt

cap a «l’Alta Anoia». Blat que creix i s’adapta bé a terrenys pobres, al no tenir

aresta és més sensible a l’atac dels animals, com els pardals i els senglars ( però

abans no hi havia senglars). Es segava després de la xeixa. Com abans les feines

al camp es feien més lentament, sense maquinària, anava bé que un vingués

més primerenc i l’altre més tardà. A alguns llocs hi havia el costum de menjar-lo

bullit, com la pisana. El gra bullit era dolç i bo. Sobretot se’n feia amb llet bullint-

lo directament amb aigua ins que s'inlava i quedava llarg i tou, escorrent-lo i

escalfant-lo novament amb llet. Era dels més anics, ja es feia als anys 30 junt

amb la  xeixa,  la  pisana i  el  «blat  del  país».  Actualment  han aparegut  altres

varietats sense aresta, però són diferents, ja es nota en el color de l’espiga que

ara és més blanca i abans era més fosca ( com de color fusta o d’oli). 

Espècie o varietat culivada nº 117: Blats Paners 1 i 2 (Triicum aesivum) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 6 (9%) Nombre d’entrevistes on es cita: 3 (6,8%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Blat sense aresta que es va començar a fer quan va arribar la maquinària, són

les primeres varietats desenvolupades per segar amb màquina. Primer va sorir

«paner1», seguidament el «paner2»...
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Espècie  o  varietat  culivada  nº  118:  Blat  Blat  primerenc,  Primerenc,  Xeixa,  Xeixa

Primerenca, Xeixa de Valls (Triicum aesivum) (Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre  d’informants  que  la  citen:  15

(22,4%)

Nombre d’entrevistes on es cita: 11 (25%)

Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Blat mot alt que fa unes espigues molt llargues i primes amb molta aresta i el 

gra peit. Se’n fa una farina molt bona, de bon gust  i un pa més bo que els que 

es solen fer ara. Al forn de Calaf encara fan pa de xeixa ara. Com altres blats alts 

també tendia a ajeure’s. Poc produciu comparat amb els blats d’ara. Molt 

exigent en fem, es feia en els camps bons i desprès que haguessin reposat un 

any en guaret.  Ja es culivava als anys 30 a l’Anoia, dels més anics junt amb la 

pisana i el blat motxu. 

Espècie o varietat  culivada nº 119:  Blat  Rus (Triicum aesivum) (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven:  0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Blat que feia una espiga grossa i de grans grossos. Però se’n treia molt segó i i

proporcionalment poca farina. Per aquest moiu no es va culivar gaires anys.

Espècie o varietat culivada nº 120: Blat Victorius (Triicum aesivum) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
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Descripció i usos:  

 Va aparèixer a començaments dels anys 60 però també es va deixar aviat perquè

s’espolsava bastant. 

Espècie o varietat  culivada nº 121: Blat Xeixa de Sant Puvim (Triicum aesivum)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà   Anual 
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Alimentació  humana,

Alimentació Animal

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  



Espècie o varietat  culivada nº 122: Favó (Vicia fava var equina) (Tornar  a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Fava de varietat farratgera que fa unes tavelles peites amb llavors peits a dins

de la qual se’n culivaven camps sencers al secà per fer pinso per a engreixar els

porcs.

Espècie o varietat culivada nº 123: Veça Clara (Vicia saiva)

Culiu de secà Anual 
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació Animal Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Veça amb gra de color clar. Es plantava en el camp que s’havia deixat en guaret,

que no hi havia hagut temps de llaurar per la lenitud dels animals. Amb el gra
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de veça, així com amb el gra d’erb, es feia farina per les bèsies, es barrejava mb

palla ( «pallada»).

Espècie o varietat culivada nº 124: Vinya Bartrols  (Viis vinifera) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïms de gra gros i morat. Era de taula i el penjaven, però no tenia bona

conservació i no durava gaire. 

Espècie o varietat  culivada nº 125: Vinya Botons de gall  (Viis vinifera) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven:  0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 100 %
Descripció i usos:  

 Cep que fa un raïm blanc i llarguerut. No gaire gros. Servia per a fer vi però era

més aviat de taula. 

Espècie  o  varietat  culivada  nº  126:  Vinya  Fumat  (Viis  vinifera)  (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïm amb grans de color clar però alhora grisencs, cendrosos. Era un

raïm de taula, per menjar. 
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Espècie o varietat culivada nº 127: Vinya Garnatxa blanca (Viis vinifera) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïm blanc. 
Espècie o varietat culivada nº 128: Vinya Lanjarón (Viis vinifera) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïm rosat i primerenc que es penjava a les golfes a l’hivern i es menjava

a taula com a postre. Si s’assecaven també servien com a panses. 

Espècie o varietat culivada nº 129: Vinya Lladoner (Viis vinifera) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Segons el diccionari dels noms de ceps i raïms, pàgina 170, és un sinònim de

garnatxa; tot i que en el nostre cas no pot ser perquè els informants que ens

parlen del lladoner també ens parlen de la garnatxa, i per tant per ells eren dues

varietats diferents.
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Espècie o varietat culivada nº 130: Vinya Lleonard (Viis vinifera) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 3 (4,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Raïm blanc que es guardava molt bé a l’hivern, el que es guardava més  ( ins al

febrer). 

Espècie o varietat culivada nº 131: Vinya Picapolla allargadet (Viis vinifera) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïm blanc de grans peits i molt dolços, allargats. Per vi i per taula. 

Espècie o varietat culivada nº 132: Vinya Tendralet (Viis vinifera) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 4 (9,1%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïm negre, de gra peit i molt atapeït, que no fa gaire grau. El més anic

que hom recorda. Menys produciu que el somoll però més bo i més resistent a

les pestes. Es collia 8 dies abans que el sumoll.
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Espècie o varietat culivada nº 133: Vinya Tintorer (Viis vinifera) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:    

 Cep vigorós, que brota molt de la base, i que produeix raïms vermells, tan la

carn  com  el  sóc  són  molt  vermells.  Se’n  culivaven  pocs,  perquè  era  molt

produciu, i només es feia servir per barrejar-lo amb altres varietats per donar

color al vi negre. No era bo, només es feia servir per això perquè pel demès er

un raïm dolent.

Espècie o varietat  culivada nº 134: Vinya Ull  de llebre (de penjar) (Viis vinifera)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïms negres. Més primerenc, menys produciu i amb més grau que el

sumoll. Es consumia com a raïm de taula, per menjar. Poc produciu però de

bona conservació, s’acostumava a penjar a les golfes.

Espècie o varietat culivada nº 135: Vinya Ull de llebre blanc (Viis vinifera) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïms blancs. Més primerenc i amb més grau que el sumoll. 
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Espècie o varietat culivada nº 136: Vinya Ull de poll (de penjar, blanc) (Viis vinifera)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep  de  raïm  blanc  i  bo  per  menjar.  De  bona  conservació,  es  dels  que  es

penjaven per l’hivern. No anava bé per fer vi. 

Espècie o varietat culivada nº 137: Vinya Ull de poll (negre) (Viis vinifera) (Tornar a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep de raïm negre i espès, amb els grans apinyats. 

Espècie o varietat culivada nº 138: Vinya Valencià, Valencianes (Viis vinifera) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 4 (6%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (4,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep que fa uns raïms de gra gros, molt ros i molt dolç. És dels més primerencs i

es gastava a taula, per postre. No té bona conservació ni es bo per fer vi.
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Espècie o  varietat  culivada nº 139:  Vinya Valencià rosat  (Viis  vinifera) (Tornar  a

l’índex d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep que fa un raïm de color rosat per menjar, de taula. 

Espècie o varietat culivada nº 140: Vinya Garnatxo (Viis vinifera) (Tornar a l’índex

d’espècies)

Culiu de secà Perenne
Nombre d’informants que la citen: 2 (3%) Nombre d’entrevistes on es cita: 2 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos (grans grups): Alimentació humana Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Cep que fa un raïm negre, gros i apinyat.

Espècie o varietat culivada nº 141: Blat de moro / Panís del País, Gros (Zea mays)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de secà / Culiu de regadiu Anual  
Nombre  d’informants  que  la  citen:  29

(43,3%)

Nombre  d’entrevistes  on  es  cita:  20

(45,5%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació Animal, Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos:  

 Blat de moro de color groc i  de gra gròs semblant als  que es veuen ara,  es

culivava per  les  bèsies.  L’assecaven penjant-lo  dels  balcons.  El  trencaven o

molien pels porcs i les gallines. Es culivava en feixes, al secà, però no anava

massa bé ni era molt produciu, depenia de l’any. Als horts també se’n feia una

mica, però no massa perquè el reg és un bé escàs. A l’hort treballava més bé i es

feia més alt, de ins a 2 metres. 
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Espècie o varietat culivada nº 142: Blat de moro / Panís Tramesó (Zea mays) (Tornar

a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual  
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació Animal, Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos: 

 Era un blat de moro que feia un gra diferent i que es culivava anigament, però

l’informant no en recorda bé la diferència. 

Espècie o varietat culivada nº 143: Blat de moro / Panís per les gallines (Zea mays)

(Tornar a l’índex d’espècies)

Culiu de regadiu Anual  
Nombre d’informants que la citen: 1 (1,5%) Nombre d’entrevistes on es cita: 1 (2,3%)
Nombre d’informants que la conserven: 0

(0%)

Nombre d’entrevistes que la conserven: 0

(0%)
Usos  (grans  grups):  Medicinals,

Alimentació Animal, Altres usos

Dels  informants  que  la  citen,  quin

percentatge també la conserven: 0 %
Descripció i usos: 

 Feien un blat de moro de gra peit i vermellet que donaven a les gallines. 
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ESPÈCIES  SILVESTRES  COMESTIBLES  TRADICIONALS  DE  L’ANOIA  (Tornar  a  l’índex

d’espècies)

Les  entrevistes  etnobotàniques  realitzades  també  ens  han  permès  descobrir  les

plantes  silvestres  autòctones  que  es  recol·lectaven  de  manera  tradicional  amb

inalitats alimentàries,  medicinals,  o d’altres.  Aquelles a les quals  se’ls  donava de

manera tradicional un ús alimentari poden tenir un potencial alimentari, econòmic,

en restauració i/o ins i  tot en culiu que convindria valorar. Al cap hi ha la i cal

recordar que tots els culius actuals desinats a l’alimentació provenen de versions

silvestres de la mateixa espècie que amb tota probabilitat ja s'uilitzaven en un inici

per a l’alimentació humana però que mitjançant el seu culiu i reproducció seleciva

han esdevingut varietats domesicades. 

Espècie o varietat silvestre comesible nº 1: Cirereta de pastor, Arboç, Asbrocer, (

Arbutus unedo)  (Tornar a l’índex d’espècies)

 Alzinars i màquies. Perenne  
Descripció i usos: 

 Arbre de branques vermelloses i peludes, fulles lanceolades, grans, endurides,

brillants  i  de  marge  lleugerament  dentat.  Flors  en  forma  de  campanetes

blanques que pengen cap avall en ramillets. El fruit és una bala esfèrica, amb

una pell granulada de color vermell molt intens i carn groga. Fruits dolços i bons

per menjar, o en melmelades i licors. 
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Espècie o varietat  silvestre comesible nº 2:   Esparreguera, Bastonets (  Asparagus

acuifolius)   (Tornar a l’índex d’espècies)

 Alzinars, garrigues i marges. Perenne  
Descripció i usos: 

 Peita  liana  de  ija  allargada  i  lexible,  corbada,  amb  peites  fulles  rígides  i

punxegudes ( en realitat són cladodis, iges modiicades que fan la funció de

fulles perquè aquestes darreres són impercepibles. ). Es consumeixen els brots

tendres  nous  de  l’any  durant  la  primavera,  abans  que  es  facin  llenyosos.

Sobretot en forma de truites.
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Espècie o varietat silvestre comesible nº 3: Borratja ( Borago oicinalis) (Tornar

a l’índex d’espècies)

 Horts, marges, vores de camí. Anual  
Descripció i usos: 

 Fulles grans, alternes, simples, lors d'inlorescència blaves, en rams. Les fulles

tendres arrebossades i fregides amb mel, també en remenats d’ou, truites....

      www.eixarcolant.cat                        273                   wwww.ecomercaderet.cat



CATÀLEG DE LES ESPÈCIES I VARIETATS CULTIVADES TRDICIONALMENT A LA COMARCA DE L’ANOIA 

(1a EDICIÓ – 2017)

Espècie o varietat  silvestre comesible nº 4:  Lledoner (  Celis australis)   (Tornar a

l’índex d’espècies)

 Boscs i marges de terra baixa. Perenne  
Descripció i usos: 

 Arbre caducifoli de capçada poc densa i arrodonida, tronc dret i d’escorça llisa i

grisa, branques molt ramiicades, fulles allargades, lanceolades i dentades amb

la punta torçada. El fruit és el lledó, té un pecíol allargat i és una drupa rodona

de la mida d’un pèsol,  rodó, amb poca polpa i  molt pinyol.  Es pot consumir

directament o fer-ne melmelades. L’habitual era que la canalla se’ls mengés i en

guardés els pinyols per a jugar. 
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Espècie o varietat silvestre comesible nº 5: Masteguera, Enciam de tronc, Xicoia (

Chondrilla juncea)  (Tornar a l’índex d’espècies)

 Habita  llocs  oberts,  secs  i  pedregosos.

Horts...

Biennal o perenne.

Descripció i usos: 

 Roseta de fulles obolanceolades molt irregularment dentades amb pecíol alat i

de color ver grisoses. Al espigar-se  la ija pot arribar al metre d’alçada, amb

fules peites linears. Floretes grogues. Llaurar el sol mb un mulicultor ajuda a

diseminar  aquesta espècie creant  clons  de les  seccions  de les arrels.  Es cull

abans d’espigar-se ( sobretot a la primavera, però també a l’esiu si és a l’hort, o

a la tardor i hivern) i es posa a les amanides, o es menja amanida directament.
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Espècie  o  varietat  silvestre  comesible  nº  6:  Blet  Blanc  (  Chenopodium  album)

(Tornar a l’índex d’espècies)

 Ruderal, sòls nitròils. Anual
Descripció i usos: 

 Herba de iges erectes amb fulles alternes de forma de diamant ( més a la base)

o romboidals-lanceolades ( més amunt). Les fulles són blanquinoses per dessota

caracterísica que confereix el nom de «blet blanc» a aquesta herba. Es mengen

les fulles cuites com a espinacs, amb greix, en truites o bullides. Si es bull s’ha

de llençar l’aigua com amb tots els blets.
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Espècie o varietat silvestre comesible nº 7: Fonoll (  Foeniculum vulgare)   (Tornar a

l’índex d’espècies)

 Fenassars, prats mediterranis, marges... Perenne  
Descripció i usos: 

 Roseta  de  fulles  iles,  glauques  que  al  lorir  fa  una  ija  de  ins  a  2  metres

d'umbel·les de loretes grogues. Els fruits peits, aromàics, es mengen com a

llaminadures  o  es  fan  servir  per  condimentar.  Les  fulles  tendres  es  poden

menjar en amanides però sobretot es bullen o se’n fan truites. 
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Espècie o varietat silvestre comesible nº 8: Capçudes, Graneres, Escombreres, Pa de

Pastor ( Manisalca salamanica)  (Tornar a l’índex d’espècies)

 Ruderal,  habita  llocs  àrids  i  a  vegades

rocosos com erms i cunetes. 

Anual  

Descripció i usos: 

 Tiges febles i anguloses de color verd que acaben en capítols ovoides, gairebé

globulars. 
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Espècie o varietat silvestre comesible nº 9: Orenga (  Origanum vulgare) (Tornar a

l’índex d’espècies)

 Terres  poc  fèrils  i  caloroses,  boscs  poc

densos i a la vora de camins.

Perenne  

Descripció i usos: 

 Planta  aromàica molt  olorosa  d’aspecte  llenyós,  fa  iges  erectes  ascendents

amb fulles peites, verdes, oposades, ovalades, amb punts translúcids degut als

olis essencials. Es fa servir com a condiment. 
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Espècie o varietat silvestre comesible nº 10: Rosella, Roella ( Papaver rhoeas) (Tornar

a l’índex d’espècies)

 Horts i camps de conreu. Anual  
Descripció i usos: 

 Roseta de fulles peciolades, piloses, Es disposen alternades, dividides en cinc o

més segments dentats i lanceolats. Es poden menjar crues però sobretot són

bones cuites com els espinacs.
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Espècie o varietat silvestre comesible nº 11: Verdolaga ( Portulaca oleracea)   (Tornar

a l’índex d’espècies)

  «Mala herba» dels conreus i els horts de

regadiu  de  poca  o  mitjana  alçada.  La

llaurada ajuda a disseminar-la. 

Anual

Descripció i usos: 

  Herba molt ramiicada amb iges vermelloses de consistència carnosa i fulles

gruixudes i suculentes, oposades, sèssils, senceres i en forma d’espàtula. Flors

peites i grogues. Es pot collir en qualsevol època de l’any però abans de que

loreixi. Es pot consumir crua en amanides i cuita com a verdura, per exemple

amb llegums. 
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Espècie  o  varietat  silvestre  comesible  nº  12:  Cosconilla  (  Reichardia  picroides)

(Tornar a l’índex d’espècies)

 Habita fenassars, prats, alzinars, erms de

plantes anuals

Perenne  

Descripció i usos: 

 Roseta  de  fulles  glauques,  oblongues,  allargassades  i  dividides  de  manera

irregular.  Quan  s’espiga  fa  una  ija  amb  fulles  peites  i  al  capdamunt  lors

grogues molt peites. Es cull a la primavera abans d’espigar-se i es posa a les

amanides.
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Espècie o varietat  silvestre  comesible nº  13:  Esbarzer,  Mores  (  Rubus  ulmifolius)

(Tornar a l’índex d’espècies)

 Dominant en moltes bardisses i marges de

camps de conreu

Perenne  

Descripció i usos: 

 Arbust de iges llargues, robustes, arcades i amb forts agullons. Semicaducifoli,

resten fulles a la planta durant tot l’hivern. Fues de 3 a 5 folíols dentats de color

verd  fosc  per  sobre  i  amb  pèls  blanquinosos  per  sota.  Flors  de  cinc  pètals

rosades  o  blanques  agrupades  en  ramells.  Els  fruits  són  les  mores,  unes

polidrupes dolces de color negres al madurar. 

Espècie o varietat silvestre comesible nº 14: Saüc, Saüquer, Sabuquer (  Sambucus

nigra)  (Tornar a l’índex d’espècies)

 Bosc de ribera, indrets foscos i humits, en

bardisses...

Perenne  

Descripció i usos: 

 Arbust caducifoli, tot i que culivat a vegades prop de les cases de pagès, on pot

assolir les dimensions d’un arbre. Fulles grans i dividies. Flors umbel·les de color

blanc. Tan les inlorescències com els fruits, peits i foscos, són comesibles. Les

inlorescències es cuinen en forma dels ípics «bunyols de saüc», dels fruits se’n

poden fer melmelades. 
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Espècie o varietat silvestre comesible nº 15: Sajolida ( Satureja montana)  (Tornar a

l’índex d’espècies)

 Pendents  il·luminats  i  pedregosos,  boscs

poc densos, bancals secs, joncedes...

Perenne  

Descripció i usos: 

 Planta aromàica que fa peites motes de base llenyosa, fulles peites oposades i

lanceolades,  i  que fa  una loració de lors  blanques entre  agost  i  setembre.

S’uilitza com a condiment, especialment per amanir  les conserves d’olives,  i

com a infusió. 

Espècie  o  varietat  silvestre  comesible  nº  16:  Colitjos,  Coniells,  Petadors  (  Silene

vulgaris)  (Tornar a l’índex d’espècies)

Herbassars,  vores  de  camins,  camps  de

conreus.

Perenne  

Descripció i usos: 

 Roseta de fulles de color verd clar o glauc, lanceolades, amb la vora inament

serrada. Té estolons o iges subterrànies que fa que cada any neixi i s’expendeixi

a parir del mateix lloc. Crea colònies denses de rosetes de fulles. Molt bona

cuit, sobret en forma de truites.
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Espècie  o  varietat  silvestre  comesible  nº  17:  Lletsó,  Llicsó  ( Sonchus  oleraceus)

(Tornar a l’índex d’espècies)

 Horts,  camps  humits,  conreus,  tan  al

regadiu com al secà. Ambients ruderals.

Anual   o bieannal

Descripció i usos: 

 Fulles grosses, glabres, variables, amples, lleugerament dentades i poc dividides,

amb el segment de la punta, el terminal, molt més gros que els altres. Flors

grogues. Es fa servir tan en amanides com cuita.
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Espècie o varietat silvestre comesible nº 18: Lletsó i, Llicsó i ( Sonchus tenerrimus)

(Tornar a l’índex d’espècies)

 Horts, camps humits, conreus. Anual , biennal o perenne
Descripció i usos: 

 Fulles més dividides i més primes i ines que el seu parent gros. Flors grogues.

Molt i per menjar en amanides.
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Espècie  o  varietat  silvestre  comesible  nº  19:  Farigola,  Frígola,  Timó  (  Thymus

vulgaris)  (Tornar a l’índex d’espècies)

 Indrets assolellats de sòl calcari Perenne  
Descripció i usos: 

 Planta aromàica que fa motes peites de iges llenyoses i fulles molt peites i

lanceolades de color verd apagat o grisós. Al lorir fa unes lors bilabiades de

color rosa o blanc. Es cullen les iges lorides i es fa servir per fer sopes i com a

condiment per les carns i altres àpats. També molt comuna per fer infusions.
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Espècie o varietat silvestre comesible nº 20: Origa ( Urica dioica)  (Tornar a l’índex

d’espècies)

 Sòls rics en nitrogen, corrals, horts, vores

de camins, bosc de ribera.

Anual  

Descripció i usos: 

 Planta  arbusiva,  de  iges  alades  i  fulles  oposades,  grans,  ovalades,  rugoses,

asserrades i  punxagudes i  de color verd fosc. Tan la ija com les fulles estan

cobertes  de  pels  uricants.  S’ha  d’anar  en  compte  en  la  recol·lecció,  es

consumeixen cuites.
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CONCLUSIONS (Tornar a l’índex general)

Aquest catàleg d’espècies i varietats culivades, juntament amb el “Recull dels coneixements

populars relaius als usos tradicionals de la vegetació de la comarca de l’Anoia” i la “Base de

dades dels coneixements populars relaius als usos tradicionals de la vegetació de la comarca

de l’Anoia”,  contenen un material  etnobotànic  de gran valor que consitueix una part  molt

important de la cultura, les tradicions, l’agricultura, la biodiversitat, i la història recent de la

comarca.  

Alhora que es segueix ampliant i  completant aquest recull  gràcies a noves prospeccions, la

informació  obinguda  ha  de  servir  per  com a  punt  de  parida  per  desenvolupar  projectes

concrets que inguin com a objeciu la recuperació real d’aquestes espècies i varietats per a

l’agricultura  i  l’alimentació  del  S.XXI.  Mitjançant  la  recuperació  real  d’aquestes  espècies  i

varietat i del seu culiu i consum serà possible recuperar la sobirania alimentària, revaloritzar el

sector  primari,  i  tornar  a la  taula  uns  gustos,  textures  i  colors  d’allò  més bons,  atracius i

saludables i que ens represenin com a societat.  

Ara cal seguir treballant, i desinant recursos, per tal que aquesta sigui la primera de les moltes

accions  per  tal  d’aconseguir  que l’anotat  en el  paràgraf  anterior  esdevingui,  en un horitzó

proper, una realitat. 

      www.eixarcolant.cat                        289                   wwww.ecomercaderet.cat


	Páginas desdeNOU_CATALEG_CONSELL_COMARCAL_2017 (1)
	NOU_CATALEG_CONSELL_COMARCAL_Feb2018

