
ANNEX  

Taula 5.8. Catàleg dels usos alimentaris humans tradicionals basats en espècies vegetals documentats a la comarca de l’Anoia en la prospecció duta a terme entre el 2014 i el 
2017. La informació s’ordena en primer terme pels tipus generals i detallats d’aliment. Per cada cita d’ús s’inclou la descripció aportada pels informants, l’espècie (i varietat) 
emprades, el tipus d’aliment al qual correspon, i els informants que l’aporten. 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Olea europaea 
Olivera 
Arbequina 

223 7, 5, 46 Conservaven les olives en salmorra. 1 1 

Olea europaea Olivera Grossal 227 
4, 16, 17, 
33, 34, 36, 
45, 46 

En conservaven en salmorra. Són més grosses que les arbequines , són del tipus sevillanes.  1 1 

Olea europaea Olivera Grossal 227 59, 60 

La grossal que és com quatre vegades una arbequina i les fan servir per menjar, per posar en 
sal (salmorra), són boníssimes. Les fan trencades, els hi fan dos o tres talls, i així al cap d’un 
mes ja estan. Hi posen sajolida i una tros de pell de tronja o llimona. Un litre d’aigua i una tassa 
de sal, i així fan la salmorra. Abans de posar-les en conserva les tenen en aigua durant nou 
dies, i cada dia els hi canvien l’aigua, perquè perdin l’amargor.  

1 1 

Olea europaea Olivera Vera 230 62, 63, 64 
Les olives d’olivera vera les feien assecar, i després a l’hivern les feien bullir. Quedaven així 
inflades, i les posaven en un pot amb oli, i a l’hivern menjaven aquell oli i aquelles olives amb 
les amanides. Eren molt bones.  

1 1 

Olea europaea Olivera Vera 230 2, 3 En salmorra.  1 1 

Olea europaea Olivera Vera 230 59, 60 
També en posen en sal (salmorra), però no tant com les grossal. No produeix gaire la vera, i fa 
una oliva llargueruda i una mica més petita que la grossal.  

1 1 

Olea europaea Olivera Verdal 231 2, 3 En salmorra. Oliva grossa.  1 1 

Olea europaea 
Olivera 
Verdiella 

232 31, 32 Era allargadeta i es feia servir per posar en salmorra, per menjar, Acaba com en punxa l’oliva.  1 1 



Olea europaea Olivera   

1, 5, 13, 14, 
15, 18, 19, 
20, 25, 26, 
35, 38, 39, 
65 

Conservades en salmorra.  1 1 
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Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Allium cepa Ceba Babosa 3 4, 6 Per amanida.  2 2 

Allium cepa Ceba Blanca 4 
23, 24, 59, 
60 

Per amanida. 2 2 

Allium cepa 
Ceba 
d'Amposta 

5 6, 61 Per amanida. 2 2 

Allium cepa 
Ceba 
d'Amposta 

5 36 
És una mica coenta. Quan les cebes es grillen aleshores les planta, no en llença mai cap, i els 
ceballots que en surten els fa servir per menjar tendres, en amanida.  

2 2 

Allium cepa 
Ceba de 
Ciutadella 

6 4, 57, 9 Mot piquentes, cuentes com un dimoni. A part de per guisar també les posaven en amanida.  2 2 

Allium cepa Ceba Vermella 6 23, 24 Pica molt i la gent ara ja no la vol. Per guisar i també amanida.  2 2 

Allium cepa 
Ceba de 
Figueres 

7 
6, 33, 34, 
59, 60, 61 

Per amanida. 2 2 

Allium cepa 
Ceba de 
Figueres 

7 36 
No és coenta. Quan les cebes es grillen aleshores les planta, no en llença mai cap, i els ceballots 
que en surten els fa servir per menjar tendres, en amanida.  

2 2 

Allium cepa 
Ceba de 
Figueres blanca 

8 44 Poc coenta, en amanida.  2 2 

Allium cepa Ceba de Girona 9 31 Per amanida. 2 2 



Allium cepa Ceba de Lleida  10 34 
Ara hi ha moltes varietats, Figueres, Valenciana, de Lleida, que abans no n'hi havia. Abans 
només hi havia una varietat de ceba, era ceba i prou, i ara n'han aparegut moltes. 

2 2 

Allium cepa Ceba de Lleida  10 33 
Ara hi ha moltes varietats, Figueres, Valenciana, de Lleida, que abans no n'hi havia. Abans 
només hi havia una varietat de ceba, era ceba i prou, i ara n'han aparegut moltes. 

2 2 

Allium cepa 
Ceba 
Valenciana 

11 6 
són les que s'havien fet sempre. Abans n'hi havia hagut de les Valenciana i d'Ampsota, la de 
Figueres va venir més tard. Segons ell la de Figuera no val res. 

2 2 
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Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Allium cepa 
Ceba 
Valenciana 

11 

9, 33, 34, 
44, 61, 62, 
63, 64, 59, 
60 

Per amanida.  2 2 

Allium cepa 
Ceba Morro de 
Fura 

12 62, 63, 64 Grossa i allargada com un morro de fura i no picava, per amanida.  2 2 

Allium cepa 
Ceba 
Primerenca 

13 9, 59, 60 Blanca i no gens coenta. Per amanida.  2 2 

Allium cepa Ceba   44 La d’abans no era coneta, però no en recorda la varietat. La posaven en amanides.  2 2 

Allium cepa Ceba   
27, 37, 41, 
53, 54, 56  

Per amanida.  2 2 

Apium 
graveolens var. 
dulcis 

Àpit  18 6, 23, 24 En amanida.  2 2 

Apium 
graveolens var. 
dulcis 

Àpit  18 8, 9 Sempre n'havien fet, era molt habitual posar-lo a l’amanida.  2 2 



Beta vulgaris 
var. conditiva 

Remolatxa 
Blanca 

32 8, 9 
Hi ha qui les feia en vinagre per menjar en amanida.La fulla tendra i petita també se la 
menjaven.  

2 2 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Blanc  54 
23, 24, 36, 
37, 56, 57 

El confitaven i el posaven a les amanides.  2 2 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil,  
Coliflor 

54 33, 34 
Abans la posaven en vinagre, ho feien bastant ja que d’aquesta manera és molt bona. L’afegien 
a les amanides.  

2 2 
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Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Blanc  54 41 
allí a Cal Escolà només n'havien fet de blanc. El bròquil verd fa temps que va arribar però creu 
que no en van sembrar fins que no vivien a Sant Pedor. (amanides) 

2 2 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Blanc  54 21, 54 El posaven en vinagre, era per les amanides.  2 2 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil, Coliflor 54 10 
Quan ell era petit posaven pastanaga, coliflor i altres coses en vinagre, i era molt bo. Era per les 
amanides.  

2 2 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil, Coliflor 54 
48, 49, 50, 
51, 52 

La confitaven. Ara queda tova i abans quedava dura, era més bona abans. 2 2 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Coliflor 54 61 Per confitar en vi. Després la posaven a les amanides.  2 2 



Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil   36 
Havien fet bròquils però els conills se'ls menajven molt, per molt que els protegíssim 
(amanides) 

2 2 

Brassica rapa 
var. rapa 

Nap Farratger 56 2, 3 
Eren plans i aixafats. Se’ls menjaven cuits o confitats en vinagre per a fer amanida. A vegades 
també se’ls menjaven directament crus, i eren bons.  

2 2 

Brassica rapa 
var. rapa 

Nap   
48, 49, 50, 
51, 52 

Els confitaven: amb vi i vinagre, perquè amb vinagre sol era massa fort. Se’ls menjaven en 
amanides.  

2 2 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Bitxo 61 56 Per menjar en amandies, directament.  2 2 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Bitxo de 
Tiurana 

62 14, 15 Era un bitxo dolç que es feia servir per confitar en vinagre i després s’afegia a les amanides.  2 2 
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Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Capsicum 
annuum 

Pebrot de 
Morro / Morrut 

64 4, 53 Per menjar en amandies, directament. 2 2 

Capsicum 
annuum 

Pebrot de 
Morro 
(allargat), 
pebrot de 
morro de vaca 

65 6, 56 Per menjar en amandies, directament. 2 2 

Capsicum 
annuum 

Pebrot de 
Quatre cantos 

66 

10, 33, 34, 
35, 56, 61, 
62, 63, 64, 
65, 66 

Per menjar en amandies, directament. 2 2 



Capsicum 
annuum 

Pebrot de Tres 
cantos/ Morrut 

67 16, 17 
Els perbots de final de temporada abans que glacés es posaven confitats amb vinagre per 
acompanyar la verdura o en amandia. 

2 2 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Groc  68 62, 63, 64 Per menjar en amandies, directament. 2 2 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Gros 69 8, 9 Per menjar en amandies, directament. 2 2 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Llarg 71 
4, 6, 8, 9, 
33, 34, 35, 
37, 53 

Per menjar en amandies, directament. 2 2 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Pla   72 59, 60 Per amanida són els millors, són molt dolços i tenen força carn.  2 2 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Rodó   73 8, 9 Per menjar en amandies, directament. 2 2 
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Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Capsicum 
annuum 

Pebrot   

2, 3, 5, 7, 
18, 19, 20, 
22, 25, 26, 
27, 28, 44, 
45, 46, 55 

Per menjar en amandies, directament. 2 2 

Chondrilla 
juncea 

Xicoia    2, 3 La recollien abans que espigués. Si era tendra era bona. 2 2 

Chondrilla 
juncea 

Xicoia    4 No s'enrecorda bé.  2 2 



Chondrilla 
juncea 

Xicoia    11, 12 La gent se les menjava com a enciam, feia una fulla llargueta i ampleta. Es collien tendres.  2 2 

Chondrilla 
juncea 

Enciamet de 
tronc, 
mastagueraes  

  14, 15 Era bo per menjar, en amanida. Ara ja no en mengen perquè tenen prou hort.  2 2 

Chondrilla 
juncea 

Xicoia    16, 17 S’han de collir petites, pequé sinó es tornen molt amargues.  2 2 

Chondrilla 
juncea 

Xicoia, enciam 
de tronc, 
masteguera 

  
23, 24, 35, 
37, 38, 39, 
61 

En amanida.  2 2 

Chondrilla 
juncea 

Enciamet    29, 30 Es fan pels marge. En amanida.  2 2 

Chondrilla 
juncea 

Xicoia    36 Les anaven a collir als camps i les menjaven en amanida.  2 2 

Chondrilla 
juncea 

Enciam de 
tronc  

  40 Quan eren tendretes les menjaven amb amanida, ara ja no.  2 2 

Chondrilla 
juncea 

Escanyallebres    41 Les menjaven com a enciam, era bo.  2 2 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Chondrilla 
juncea 

Xicoia    45, 46 
Xicoies, cosconilles, llitsons tendrets, això tot era bo. Es recollia a l’hivern quan era tendret, 
n’havien menjat molt abans. 

2 2 

Chondrilla 
juncea 

Xicoia    55 Havia sentit que la gent en menjaven com a amanida.   2 2 

Chondrilla 
juncea 

Xicoia    57 
Quan anaven a axercolar els camps si trobaven alguna mata de xicoia se la guardaven a la bata 
i aleshores per berenar les amanien com si fos enciam i se les menjaven. A vegades anaven 
expressament a recollir-ne de xicoies.  

2 2 



Chondrilla 
juncea 

Xicoia    59, 60 
Quan eren petits ells també menjaven cosconilles, xicoies i llitsonets. Quan eren molt tendres, 
eren molt bons, però ara ja fa molt temps que no ho fan. 

2 2 

Chondrilla 
juncea 

Xicoies / 
Escanyaguineus  

  62, 63, 64 Les xicoies que es feien a les vinyes. Eren bones. 2 2 

Chondrilla 
juncea 

Enciam de 
tronc  

  65, 66 També recollien enciam de tronc, per amanida. 2 2 

Chondrilla 
juncea 

Enciam de 
tronc  

  8, 9 
Es fan als camps, pel mig. És una espècie d'enciam però amb la fulla més estreteta, que fa les 
fulles escampades pel terra. Es cullen quan són petits i tendres. La fulla fa una forma serrada. 
Encara en cullen de tan en tant. 

2 2 

Chondrilla 
juncea 

Xicòria    31, 32 Sempre n'han menjat amb l'amanida i encara ho fan. 2 2 

Cichorium 
endivia 

Escarola 
Arrissada 

81 2, 3, 16, 17  En amanida. 2 2 

Cichorium 
endivia 

Escarola de 
Cabell d'àngel 

82 6 
Es fa a princips d'hivern i es cordilla sola. Surt petita però fa una fulla molt prima i al 
desplegar-ne n'hi ha moltes. En amanida.  

2 2 

Cichorium 
endivia 

Escarola de 
Cabell d'àngel 

82 8, 9, 33, 34 En amanida.  2 2 

Cichorium 
endivia 

Escarola de 
Fulla àmpla 

83 8, 9 En amanida. 2 2 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cichorium 
endivia 

Escarola de la 
Vila 

84 65, 66 En amanida. 2 2 

Cichorium 
endivia 

Escarola de 
Tota la vida 

85 59, 60 En amanida. 2 2 



Cichorium 
endivia 

Escarola del 
País 

86 6 En amanida. 2 2 

Cichorium 
endivia 

Escarola Dobla 87 33, 34 En amanida. 2 2 

Cichorium 
endivia 

Escarola 
Enciam de Calaf  

88 28 És semblant a una escarola, no és ni un enciam ni una escarola, en amanida.  2 2 

Cichorium 
endivia 

Escarola 
Perruca del 
Vallès 

89 6 És la millor escarola que se li fa ara, la més grossa i la més tendra 2 2 

Cichorium 
endivia 

Escarola    

1, 5, 11, 12, 
14, 18, 19, 
20, 41, 48, 
49, 50, 51, 
52, 55, 62, 
63, 64 

En amanida. 2 2 

Cichorium 
intybus 

Xicoia    1 
Quan no tenien enciam i escarola, algunes temporades, anaven als marges a collir xicoies i 
roelles. En amanida.  

2 2 

Cichorium 
intybus 

Xicoia    13 
A la primavera recollien xicoies, lletsonets, i cosconilles, molt tendrets, i ho posaven a les 
amanides.  Mentre no hi havia enciam s’aprofitaven aquestes plantes.  

2 2 

Cichorium 
intybus 

Xicoia    56 Xicoies per menjar amanides.  2 2 

Crithmum 
maritimum 

Fonoll marí    67 Es pot menjar com a amanida. 2 2 
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Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cynara scolymus 
Carxofa de les 
normals 

133 36 
Quan eren molt petites se les menjaven crues, tallades i amanides. Quan anaven a collir raïms a 
la Sala de les menjaven així. Encara ara ella se les menja dirèctament crues i senceres, treu 4 
fulles de la vora i ja està, directament, sense amanir-les ni res.  

2 2 



Cynara scolymus 
Carxofa Lila de 
Cal Foganyer 

135 36 
Quan eren molt petites se les menjaven crues, tallades i amanides. Quan anaven a collir raïms a 
la Sala de les menjaven així. Encara ara ella se les menja dirèctament crues i senceres, treu 4 
fulles de la vora i ja està, directament, sense amanir-les ni res. 

2 2 

Daucus carota Pastanaga  137 
6, 11, 12, 
33, 34,59, 
60  

En amanida.  2 2 

Daucus carota 
Pastanaga de 
Posar en 
vinagre 

138 10 
Quan ell era petit es posava en vinagre barrejada amb coliflor i altres coses, i era molt bona. La 
barrejaven a les amanides.  

2 2 

Daucus carota 
Pastanaga 
Grossa de 
confitar 

138 35 Es plantava abans per confitar amb vinagre, era dobla com la muñeca. En amanides.  2 2 

Daucus carota 
Pastanaga 
Grossa de 
confitar 

138 51, 54 Era vermella i gruixuda i la confitaven amb vinagre, per les amanides.  2 2 

Daucus carota 

Pastanaga 
Vermella de 
posar en 
vinagre  

138 56 
Era una rel molt llarga, feia un pam, vermella.  Es tallava a rodanxes i es posava en vinagre, i 
com que era vermella es posava en vinagre i el vinagre quedava vermell. Era per les amanides.  

2 2 

Eruca vesicaria Rúcula  144 31, 32 Per les amanides, li va passar la llavor una veïna.  2 2 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    2, 3 La fulla quan brota, abans d'espigar, l’afegien a l’amanida.  2 2 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    23, 24 
Alguna gent en menjaven en amanida. Quan és molt tendre, menjaven la part més tendra de 
dalt de tot.  

2 2 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 



Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    20, 30, 35 Quan era tendre, en amanida.  2 2 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    14, 15 
En posava i en posa a l’amanida, li agrada. Iel granelló (la llavor) també el posa a l’amanida i 
als guisats perquè és molt bo.  

2 2 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    67 Es poden rosegar les llavors com un joc, o bé afegir-les a les amanides o verdura.  2 2 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmera 
Blanquinosa 

167 8, 9 
Es com una patata que es posa en vinagre i es fa servir per amanides. Els agrada, però fa temps 
que no en mengen.  

2 2 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmera 
Blanquinosa 

167 14, 15 
En menjaven moltes, era la segona patata més bona que hi havia. Les confitaven en vinagre. 
Les tallaven ben finetes i les posaven en vinagre, per amanides i acompanyar plats, eren molt 
bones.  Abans a tots els horts n’hi havia.  

2 2 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmera 
Blanquinosa 

167 16, 17 

Abans en tenien i se’n menjaven bastantes. Les posaven confitades, les tallaven a rodanxes i les 
posaven amb vinagre (només vinagre), a confitar. Les feien servir per acompanyar els àpats o 
les amanides. També saben que es poden fer guisades, però ells no les hi feien. Ara se n’ha 
perdut la mena, que ja no se’n troba.  

2 2 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmena 
Blanquinosa 

167 18, 19, 20 
Es menjaven les nyamenes crues, eren una mica dolçes. Se les menjaven crues, tal qual. No les 
confitaven en vinagre perquè a casa no bevien vi els seus pares, eren aiguaders.  

2 2 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmara 
Blanquinosa 

167 21 
En feien conserves en vinagre per posar a les amanides. Ara estan desaparegudes, les collien a 
les rieres.  

2 2 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmera 
Blanquinosa 

167 37 També en feien, i les posaven en vinagre, condifates, per posar a les amanides.  2 2 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmara 
Blanquinosa 

167 
48, 49, 50, 
51, 52 

Ara s’han perdut. Les feien confitades en vinagre.  2 2 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmera 
Blanquinosa 

167 56 Hi havia gent que les aprofitava, confitades en vinagre per posar a les amanides.  2 2 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmera 
Blanquinosa 

167 59, 60 Condifates per posar a les amanides.  2 2 
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Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Helianthus 
tuberosus 

Nyambra 
Vermellosa 

168 36 
Recorda que les posaven amb vi, no amb vinagre perquè el vinagre és més fort. Les afegien a 
les amanides. Ella fins i tot les havia menjat crues, directament tal qual es collien.  

2 2 

Lactuca sativa Enciam Arissat 185 59, 60 En amanida.  2 2 

Lactuca sativa 
Enciam de 
l'Arrissat 

186 59, 60 En amanida.  2 2 

Lactuca sativa 
Enciam de Cal 
Pleixats 

187 2, 3 Es veu una mica bast però de gust és el més fi. En amanida.  2 2 

Lactuca sativa 
Enciam de Tres 
llucs 

188 

37, 42, 43, 
59, 60, 62, 
63, 64, 65, 
66 

En amanida. 2 2 

Lactuca sativa 
Enciam dels 
Tres ulls 

188 55 Deseguida s'espigava. En amanida.   2 2 

Lactuca sativa 
Enciam 
d'Escarxofeta 

189 23, 24 Més semblant al maravilla, més tancat. En amanida. 2 2 

Lactuca sativa 
Enciam 
d'Escarxofeta 

189 
35, 62, 63, 
64 

En amanida. 2 2 

Lactuca sativa 
Enciam d'Orella 
de ruc de Cal 
Escolà 

190 41 Era un enciam verd, de fulla ampla. En amanida.  2 2 

Lactuca sativa 
Enciam 
Escarolenc 

191 
1, 10, 33, 
34, 37, 53 

En amanida.  2 2 

Lactuca sativa Enciam Francès 192 56 En amanida. 2 2 

Lactuca sativa 
Enciam Llarg de 
Cal Pleixats 

193 8, 9  En amanida, molt fi de gust.  2 2 
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Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Lactuca sativa 
Enciam Llarg 
moreno 

194 

1, 16, 17, 
23, 24, 28, 
35, 55, 57, 
59, 60  

En amanida. 2 2 

Lactuca sativa 
Enciam Romà 
negre 

194 6 No es tan bo com el blanc. En amanida.  2 2 

Lactuca sativa Enciam Blanc  195 

1, 10, 14, 
15, 31, 32, 
35, 37, 57, 
59, 60, 62, 
63, 64 

que es feia llarg, molt blanc 2 2 

Lactuca sativa 
Enciam Romà 
blanc d'estiu 

195 6 
És molt bo, finissim, sense tronxu, i es capdella tot sol. Però s'espiga molt aviat, no té durada. 
En amanida. 

2 2 

Lactuca sativa 
Enciam 
d'Hivern 

196 31, 32 En amanida. 2 2 

Lactuca sativa 
Enciam 
Maravilla 

197 25, 26 En amanida. 2 2 

Lactuca sativa 
Enciam 
Maravilla 

197 33, 34 Segons el Ton només es bo el Maravilla, que abans no hi era. En amanida.  2 2 

Lactuca sativa 
Enciam 
Maravilla 

197 55 Ara fan el maravilla que triga el doble en espigar-se que els d’abans. En amanida.  2 2 

Lactuca sativa 
Enciam Orella 
de ruc/ Orella 
d'ase, d'Òdena 

198 33, 34 En amanida.  2 2 



Lactuca sativa 
Enciam 
Rodonet 

199 41 En amanida. 2 2 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Lactuca sativa Enciam    
1, 5, 11, 12, 
18, 19, 20, 
25, 26, 36 

En amanida. 2 2 

Lactuca sativa Enciam    13 
Els enciams d’ara no tenen gust de res, no tenen gust d’enciam. Tot és diferent respecte 
d’abans, ara tot és més insípid. Enciam en menjaven molt en amanida.  

2 2 

Lactuca serriola Enciam bord    6 El menjaven amanit, i també per les gallines i els porcs.  2 2 

Nasturtium 
officinale 

Crèixen    6 
Creixien a la riera i sobresortien de l'aigua. I havia gent que el collia per menjar, en amanides 
per exemple.  

2 2 

Nasturtium 
officinale 

Berros    31, 32 
En tenen a la riera. Són una miqueta amargs però encara en mengen amb amanida, barrejats 
amb amanida. Els hi agraden molt i sempre en cullen.  

2 2 

Papaver roheas Roella    1 
Quan no tenien enciam i escarola, algunes temporades, anaven als marges a collir xicoies i 
roelles.  

2 2 

Papaver roheas Rovella    5 Ell n'havia menjat, i eren bones tendretes. 2 2 

Papaver roheas Rovella    6 
Les estovaven amb aigua i després les amanien. quan eren ben tendres. Ell no n’havia menjat 
mai.  

2 2 

Papaver roheas Rüella    10 Quan eren petitetes se les menjaven en amanida.  2 2 

Papaver roheas Rovella    11, 12 Saben que hi havia gent que aquelles tant tendres, petitones, les menjaven per amanida.   2 2 

Papaver roheas Rüella    14, 15 En amanida, ben tendretes, enlloc d’enciams.  2 2 



Papaver roheas Rovella    22 Una tieta en collia i les afegia a les amanides.  2 2 

Papaver roheas Rüella    23, 24 Amanida, quan és molt tendra.  2 2 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Papaver roheas Rovella    25, 26 Abans, mare de deu si en menjaven de llicsons, cuscunilles, rovelles i tal.  2 2 

Papaver roheas Rovella    
29, 30, 31, 
32, 35, 62 

En amanida.  2 2 

Papaver roheas Rüella    37, 40 Les rüelles també se les menjaven, quan eren tendretes 2 2 

Papaver roheas Rüella    38, 39 Petites i tendres, amanides. 2 2 

Papaver roheas Rüella    44 Quan era tendreta i petita se la menjaven en amanida.  2 2 

Papaver roheas Rosella    
45, 46, 47, 
65, 66 

Saben de gent que es menjava les roselles amanides, però ells no n’havien menjat mai. 2 2 

Papaver roheas Roella    2, 3 Feien un plat de llitsons i roelles amanides a part de la vianda Són bones i encara en menja.  2 2 

Papaver roheas Roella    8, 9 
Ha de ser molt petita i molt tendra. Si és xicarrona es bona com l’enciam. Però és bastant basta, 
desseguida es torna rústica i treu una llet amargant. De tant en tant encara en cullen.  

2 2 

Papaver roheas Roella    21 De petita no en menjaven, ara si que en cull. En amanida, s’han de collir molt petites 2 2 

Portulaca 
oleraca 

Verdulaga    1 Venia una dona a recollir-ne que les posava a l’escudella i també en amanida.  2 2 



Portulaca 
oleraca 

Verdolaga    13 Ho fan servir molt a Mallorca, sobre tot per les amanides.  2 2 

Portulaca 
oleraca 

Verdolaga    18, 19, 20 
A l’hort en sortia. Ells de joves no en menjaven, però saben de gent que en coïen com a verdura 
o se la menjaven com a amanida, i saben de gent que encara se la menja ara.  

2 2 

Portulaca 
oleraca 

Verdolaga    21 La utilitza per amanida, i a vegades també per verdura. De petits ja en menjaven.  2 2 

Raphanus 
sativus 

Rave Llarguerut 408 4 En amanida.  2 2 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Raphanus 
sativus 

Rave Rodó  409 8, 9, 4 En amanida. 2 2 

Raphanus 
sativus 

Rave    5 En amanida.  2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    2, 3 És molt bona amanida.  2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    5 La gent les menjava amanides. 2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    6 
El de la Ruixela sempre en collia i en menjava molta. De cosconilla en menjava molta gent amb 
l'amanida. 

2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    7 De la família dels llecsons però molt més bo, és boníssim. 2 2 

Reichardia 
picroides 

Cuspinella    10 Ho menjvan amanit com enciam.  2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    13 
A la primavera recollien xicoies, lletsonets, i cosconilles, molt tendrets, i ho posaven a les 
amanides.  Mentre no hi havia enciam s’aprofitaven aquestes plantes.  

2 2 



Reichardia 
picroides 

Cosconilla    16, 17 Les recollien per les amanides.  2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    18, 19, 20 En temps de guerra la gent menjava cosconilles amanides com si fos enciam. 2 2 

Reichardia 
picroides 

Cuscunilla    25, 26 Abans, mare de deu si en menjaven de llicsons, cuscunilles, rovelles i tal. 2 2 

Reichardia 
picroides 

Cuscunilla    27 
És una espècie de llicsó que es feia servir per amanida, els agradaven. Hi ha avis que encara les 
perssegueixen. 

2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    28 Per menjar amanides. Es collien a la vinya, era un n símil del llicsó. 2 2 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    
21, 29, 30, 
35, 36 

En amanida. 2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    33, 34 No era tan bona com l'enciam però se'n menjava força.  2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    44 L'amanien. No era lletosa. 2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    45, 46 
Xicoies, cosconilles, i llitsons tendrets, això tot era bo. Es recollia a l’hivern, quan era tendret, 
n’havien menjat molt abans. 

2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    
48, 40, 50, 
51, 52 

Havien sentit que es menjaven en amanides.  2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    53 Abans algú en collia, ells no, per les amanides.  2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    59, 60 
Quan eren petits ells també menjaven cosconilles, xicoies i llitsonets, quan eren molt tendres. 
Eren molt bons.  

2 2 



Reichardia 
picroides 

Cosconilla    62, 63, 64 Per menjar collien les cosconilles. 2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    67 Per menjar, mejaven els llitsons i les cosconilles.  2 2 

Reichardia 
picroides 

Cuscunella     8, 9 
Consideren més bones les cuscunelles que l'enciam de tronc, diuen que tenen un gust fi quasi 
tirant a dolç. Encara en cullen de tan en tan, per les amanides.  

2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    23, 24 En amanida. Encara en cullen si en troben.  2 2 

Reichardia 
picroides 

Cosconilla    47 
Per menjar, amanit com l'enciam. Encara en cull alguna vegada. La seva mare les perseguia 
perquè li agradaven molt. 

2 2 

Rubus ulmifolius Esbarzer    56 
Es menjaven l’ull de l’esbarzer, els brots tendres a la primavera, collien els brots tendres, els 
ulls, i se’ls menjaven. Moltes dones en recollien, eren com aigua.  

2 2 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Saxifraga 
aquatica 

Enciam de font    67 A muntnaya menjaven molt els enciams de font, que eren molt tendrets, i les xicoies.  2 2 

Silene vulgaris Colitjos    16, 17 
Els menjaven com amanida i també com a verdura bullida, i sobre tot com a truites. Són molt 
bons, saben de gent que encara en fa, ells ja no. 

2 2 

Silene vulgaris Colisos    18, 19, 20 
Ells no en menjaven perquè eren pagesos, i moltes d’aquestes herbes es menjaven amanides, i 
a ells només els agradava l’enciam i l’escarola i ja en tenien. Però molta gent en menjava.  

2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Buit 422 
6, 7 37, 57, 
28 

En amanida.  2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Buit 
plè 

423 6  Més gustós que el buit perquè fa més carn. En amanida.  2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Cor 
de bou 

425 35 En amanida.  2 2 



Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Castellnou del 
Bages 

426 41 Molt dolces i bones, per l’amanida.  2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Color de rosa 

427 

35, 41, 48, 
49, 50, 51, 
52, 54, 62, 
63, 64 

En amanida. 2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Color de rosa 

427 61 Buit, per amanir.  2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Rosa 427 2, 3 A diferència dels de Montserrat no treu aigua quan el talles. Per amanir.  2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Dos cociols 

428 65, 66 És molt bona per amanir, i no gaire grossa. 2 2 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Montserrat 

430 

1, 4, 8, 9, 
11, 12, 16, 
17, 22, 23, 
24, 25, 26, 
29, 30, 33, 
34, 40, 41, 
44, 53, 55, 
65, 66 

En amanida. 2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Montserrat 
rosa 

430 18, 19, 20 
Abans hi havia els tomàquets de montserrat, que eren molt bons. De montserrat hi havia els de 
montserrat rosa, i els de montserrat vermell, uns eren una mica més farinosos que ara.  

2 2 



Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Montserrat 
vermell 

431 18, 19, 20 
Abans hi havia els tomàquets de montserrat, que eren molt bons. De montserrat hi havia els de 
montserrat rosa, i els de montserrat vermell, uns eren una mica més farinosos que ara. 

2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Mura 

432 41 Són els preferits de la Francisca. En amanida.  2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Pebrot de Cal 
Andreu 

433 47 En amanida. 2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomata de Pera 447 54 En amanida. 2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Piera 

449 59, 60 En amanida. 2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomata de 
Poma 

450 54 En amanida.  2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Sant Benet 

452 
1, 18, 19, 
20 

En amanida. 2 2 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Sant Joan 

453 
22, 23 24, 
59, 60 

En amanida. 2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Sant Joan 

453 
48, 49, 50, 
51, 52 

Rodó, dolç, de 4 cantos, vermell. En amanida.  2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomata de Sant 
Joan 

453 35 És buit, dolç, semblant al tomàquet rosa però més petit i de color vermell viu. En amanida. 2 2 



Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Sant Joan dues 
cassoles 

454 10 Es molt bo, tothom qui el prova li encanta. No n’hi ha cap altre de tant bo. En amanida.  2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Síndria 

455 13 
Molt grossos, verdosos de sobre, però molt bons de dintre. Eren buits, feien les cassoletes, 
semblants als de Montserrat, però molt més bons. De dins tenien un color semblant al d’una 
síndria. En amanida.  

2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet del 
Melic 

456 42, 43 En amanida.  2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomata Plena 457 37 En amanida. 2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet 
Esquenaverd 

459 61 Per amanir. 2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Llarg 461 42, 43 
Era molt bo per assecar, era el més bo de tots. L’assecaven i el posaven en oli. I frescos per les 
amanides també eren boníssims. 

2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomata de 
Pebrot de Can 
Mercaderet 

461 37 Tomàquet de pebrot, allargada, força plena, com un pebrot, molt gustosa i bona per amanir.  2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomata 
Palosanto 

463 54 rodons i plens.  (En guardaven sempre les llavors fins que ban deixar de fer hort) (amanida) 2 2 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet 
Rocot / del 
Flotats 

464 41 Molt dolç. En amanida.  2 2 



Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet 
Pometa de la 
creueta 

465 56 En amanida. 2 2 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet    5, 45, 46 En amanida. 2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llecsó    4 Molta gent el collia per amanir-lo. Era bo com l'enciam o l'escarola. 2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llicsó    5 Alguna vegada en collien per amanir-los.  2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llitsó    6 Els estovaven amb aigua i després els amanien.  2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llitsó    10 Quan eren petitets, en amanida.  2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Lletsonet    13 
A la primavera recollien xicoies, lletsonets, i cosconilles. Quan eren molt tendrets, i ho posaven 
a les amanides. Mentre no hi havia enciam s’aprofitaven aquestes plantes.  

2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llitsó    16 Els menjaven ben petitets en amanida.  2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llicsó    22 Hi havia gent que en collia. En amanida.  2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llicsó    
23, 24, 28, 
29, 30, 31, 
32, 47 

En amanida.  2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llicsó    25, 26 Abans, mare de deu si en menjaven de llicsons, cuscunilles, rovelles i tal.  2 2 

Taula 5.8. (Continuació) 
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Sonchus 
oleraceus 

Llicsó    36 Menjaven els llicsons tendres, amanits.  2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llicsonet    41 Barrejats en amanida, l'amanien com a enciam.  2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llitsó    45, 46 
Xicoies, cosconilles, llitsons tendrets, això tot era bo. Es recollia a l’hivern quan era ben 
tendret. N’havien menjat molt abans.  

2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llitsó    53 Llitsons molt tendrets algú també en collia, per amanides.  2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llitsó    59, 60 
Quan eren petits ells també menjaven cosconilles, xicoies i llitsonets. Quan eren molt tendres, 
eren molt bons, però ara ja fa molt temps que no ho fan.  

2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llitsó    65, 66 Els menjaven amanits.  2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llitsó    67 Es mejaven els llitsons i les cosconilles.  2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llitsó    2, 3 Plat de llitsons i roelles amanides a part de la vianda.  2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Llicsó    8, 9  

Almenys hi ha 3 o 4 tipus de llicsons. Si són molt tendres tenen tots més o menys el mateix 
gust. Però quan es fan alts sí que canvia perquè el més fi no fa tanta llet. El més finet, que té la 
fulla més petita i a trossets, si és tendre, encara el consideren més bo que les xicoies. Els altres, 
no tan fins i de fulla més grossa, la fulla tendra també és bona.  

2 2 

Sonchus 
oleraceus 

Lletsonet    21 De petita en menjaven, i ara també. En amanida. 2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Llecsó    4 Molta gent el collia per amanir-lo. Era bo com l'enciam o l'escarola. 2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Lletsó    5 Alguna vegada en collien per amanir-los.  2 2 

Taula 5.8. (Continuació) 



Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Sonchus 
tenerrimus 

Llitsó    6 Els estovaven amb aigua i després els amanien.  2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Llecsó    7 També el collien per amanir. El llecsó de veritat fa llet i és dolent, amargant; aquest és bo 2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Llitsó    10 Quan eren petitets, en amanida.  2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Lletsonet    13 
A la primavera recollien xicoies, lletsonets, i cosconilles. Quan eren molt tendrets, i ho posaven 
a les amanides. Mentre no hi havia enciam s’aprofitaven aquestes plantes.  

2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Llitsó    16 Els menjaven ben petitets en amanida.  2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Lletsonet    21 De petita en menjaven, i ara també. En amanida. 2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Lletsó    22 Hi havia gent que en collia. En amanida. 2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Lletsó    
23, 24, 28, 
29, 30, 31, 
32, 47 

En amanida.  2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Lletsó    36 Menjaven els llicsons tendres, amanits.  2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Llicsonet    41 Barrejats en amanida, l'amanien com a enciam.  2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Llicsó prim    44 
Hi ha llicons prims i dels punxents. En menjaven dels prims, que eren més tendres. No en 
menjaven dels punxents.  

2 2 



Sonchus 
tenerrimus 

Llitsó    45, 46 
Xicoies, cosconilles, llitsons tendrets, això tot era bo. Es recollia a l’hivern quan era ben 
tendret. N’havien menjat molt abans.  

2 2 
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Sonchus 
tenerrimus 

Llitsó    53 Llitsons molt tendrets algú també en collia, per amanides.  2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Llitsó    59, 60 
Quan eren petits ells també menjaven cosconilles, xicoies i llitsonets. Quan eren molt tendres, 
eren molt bons, però ara ja fa molt temps que no ho fan.  

2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Llitsó    65, 66 Els menjaven amanits 2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Llitsó    67 Es mejaven els llitsons i les cosconilles.  2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Llitsó    2, 3 Plat de llitsons i roelles amanides a part de la vianda.  2 2 

Sonchus 
tenerrimus 

Llicsó fí    8, 9 

Almenys hi ha 3 o 4 tipus de llicsons. Si són molt tendres tenen tots més o menys el mateix 
gust. Però quan es fan alts sí que canvia perquè el més fi no fa tanta llet. El més finet, que té la 
fulla més petita i a trossets, si és tendre, encara el consideren més bo que les xicoies. Els altres, 
no tan fins i de fulla més grossa, la fulla tendra també és bona. 

2 2 

Spinacia 
oleracea 

Espinac de 
Fulla petita 

488 6 Abans també en menjaven per amanides 2 2 

Spinacia 
oleracea 

Espinac Petit 488 23, 24 Crusos, en amanida. 2 2 

Spinacia 
oleracea 

Espinac    44 A vegades també els amanien. 2 2 

Taraxacum 
dissectum 

Xicoies    67 A muntnaya menjaven molt els enciams de font, que eren molt tendrets, i les xicoies 2 2 



Taraxacum 
officinale 

Dent de lleó    35 En amanida.  2 2 

Taraxacum 
officinale 

Dent de lleó    31, 32 
Amarga molt. N'han collit tota la vida i l'han barrejat amb l'amanida. Sola no perquè amarga 
molt. Encara ara en cullen ara.  

2 2 
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Nº 
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Taraxacum 
officinale 

Dent de lleó    65, 66 El que si que també és molt bo per amanida és la dent de lleó.  2 2 

Tragopogon 
porrifolius 

Salsifí  494 14 
De fora era marronet, tenia un gust com a dolç. De dins era blanc, totalment blanc. Ho pelaven i 
la part de dins era molt bona per menjar. Ho feien a casa seva quan era petita, la seva sogra, a 
Cal Vinyaire.  Ho posaven a les amanides.  

2 2 

Beta vulgaris 
var. conditiva 

Remolatxa 
Blanca 

32 8, 9 Hi ha qui les feia en vinagre per menjar.  2 3 

Beta vulgaris 
var. conditiva 

Remolatxa 
Vermella 

36 8 Hi ha qui les feia en vinagre per menjar.  2 3 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Blanc  54 
23, 24, 37, 
41 

El confitaven i l’utilitzaven per acompanyar altres plats.  2 3 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Coliflor 54 33, 34 Abans la posaven en vinagre bastant, i d'aquesta manera és molt bona.  2 3 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Blanc  54 54 El posaven en vinagre per amanir i per acompanyar altres plats.  2 3 



Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Coliflor 54 10 Es posava amb vinagre barrejat amb pastanaga i altres coses, i era molt bo.  2 3 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Coliflor 54 21 En feien conserves en vinagre.  2 3 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Coliflor 54 
48, 49, 50, 
51, 52, 56 

La confitaven, per acompanyar altres plats.  2 3 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Coliflor 54 57 També feien coliflor per posar en conserva com els bitxos. 2 3 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Coliflor 54 61 Blanca, per confitar en vi i acompanyar els àpats.  2 3 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil    36 La confitaven, per acompanyar altres plats. 2 3 

Brassica rapa 
var. rapa 

Nap Farratger 56 2, 3 Es menjaven confitats en vinagre per a fer amanida o per acompanyar els àpats.   2 3 

Brassica rapa 
var. rapa 

Nap    
48, 49, 50, 
51, 52 

Els confitaven amb vi i vinagre, perquè amb vinagre sol era massa fort.  2 3 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Bitxo 61 21 De petita conservaven bitxos i pebrots en vinagre.  2 3 



Capsicum 
annuum 

Pebrot Bitxo 61 54, 56 Els cofitave, per acompanyar els àpats.  2 3 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Bitxo  61 57 
Posaven moltes vegades bitxos en conserva, amb vi i vinagre. No es sopava sense la col, 
l’arengada i el bitxo. Els bitxos confitats acompanyaven sempre els plats de col i arengada, 
entre d’altres.  

2 3 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Bitxo de 
Tiurana 

62 14, 15 Era un bitxo dolç que es feia servir per confitar en vinagre.  2 3 

Capsicum 
annuum 

Pebrot de Tres 
cantos/ Morrut 

67 16, 17 
Els perbots de final de temporada, abans que glacés, es posaven confitats amb vinagre per 
acompanyar la verdura.  

2 3 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Lloret 71 8, 9 Abans havien fet moltes conserves amb vinagre, però ara a l'estomac no els va gaire bé.  2 3 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Lloret 71 62, 63, 64 Eren els de confitar amb vi. Molt carnós i molt bo. 2 3 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Lloret 71 65, 66 Els confitaven, per acompanyar els àpats.   2 3 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Pebot   21 De petita conservaven bitxos i pebrots en vinagre.  2 3 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Pebot   54 Confitats, per acompanyar els àpats.  2 3 

Capsicum 
annuum 

Pebrot    18, 19, 20 Pebrotets en vinagre, confitats.  2 3 

Capsicum 
annuum 

Pebrot    
48, 49, 50, 
51, 52 

També es confitaven molt els pebrots verds petitons abans que vingués el fred i els glacés. Els 
collien tots abans que els cremés el fred i els posaven dins una jerra o una portadora 
submergits amb un pes. Quedaven molt bons i n'anaven pescant durant tot l'hivern.  

2 3 



Daucus carota 
Pastanaga de 
Posar en 
vinagre 

138 10 Era molt bona, es posava amb vinagre barrejat amb coliflor i altres coses i era molt bo.  2 3 

Daucus carota 
Pastanaga 
Grossa de 
confitar 

138 35 Es plantava abans per confitar amb vinagre, era dobla com la muñeca. 2 3 

Daucus carota 
Pastanaga 
Grossa de 
confitar 

138 51, 54 Confitada, per acompanyar els àpats.  2 3 

Daucus carota 

Pastanaga 
Vermella de 
posar en 
vinagre  

138 56 
Era una rel molt llarga, vermella, feia un pam. Es tallava a rodanxes i es posava en vinagre. 
Com que era vermella es posava en vinagre i el vinagre quedava vermell. Molt bona, per 
acompanyar els àpats.  

2 3 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmera 
Blanquinosa 

167 8, 9 
És com una patata que es posa en vinagre i es fa servir per amanides i per acompanyar els 
àpats. 

2 3 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmera 
Blanquinosa 

167 14, 15 
En menjaven moltes, era la segona patata més bona que hi havia. Les confitaven en vinagre. 
Les tallaven ben finetes i les posaven en vinagre. Per amanides i acompanyar plats, eren molt 
bones.  

2 3 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmera 
Blanquinosa 

167 16, 17 
Abans en tenien i se’n menjaven bastantes. Les posaven confitades. Les tallaven a rodanxes i 
les posaven amb vinagre (només vinagre), a confitar, i les feien servir per acompanyar els 
àpats o les amanides.  

2 3 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmara 
Blanquinosa 

167 
21, 37, 48, 
49, 50, 51, 
52, 59, 60 

Confitades en vinagre per acompanyar els àpats.  2 3 



Helianthus 
tuberosus 

Nyàmera 
Blanquinosa 

167 56 
No recorda haver-ne menjat però si que hi havia gent que les aprofitava, les confitaven en 
vinagre per acompanyar els àpats.  

2 3 

Helianthus 
tuberosus 

Nyambra 
Vermellosa 

168 36 
Recorda que les posaven amb vi, no amb vinagre, perquè el vinagre és més fort. Les feien 
servir per acompanyar els àpats.  

2 3 

Apium 
graveolens var. 
dulcis 

Àpit  18 6, 8, 9 Puré de verdures.  2 4 

Cucurbita pepo Carbassó Blanc 122 
56, 59, 60, 
65, 66,  

Puré de carbassó. 2 4 

Cucurbita pepo 
Carbassó 
Emparrador 

123 
41, 56, 59, 
60, 62, 63, 
64 

Puré de carbassó. 2 4 

Cucurbita pepo 
Carbassó verd 
clar 

124 8, 9, 44 Puré de carbassó. 2 4 

Cucurbita pepo Carbassó    33, 34, 54 Puré de carbassó. 2 4 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Allium 
ampeloprasum 
var. porrum 

Porro de 
sempre 

2 28, 59, 60 Per fer caldo.  2 5 

Allium cepa Ceba     5 
De ben petit la seva mare no  tenia llet i li donava puré de patates i sopa d'all i ceba (amb ou si 
n'hi havia). I au. I una mica de llet de porc. Havien passat molta misèria a casa seva.  

2 5 

Allium sativum  All    5 
De ben petit la seva mare no  tenia llet i li donava puré de patates i sopa d'all i ceba (amb ou si 
n'hi havia). I au. I una mica de llet de porc. Havien passat molta misèria a casa seva. 

2 5 



Apium 
graveolens var. 
dulcis 

Àpit  18 6, 8, 9 Per fer caldo. 2 5 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa del 
Rebequet 
rodona 

110 55 
Era bona la sopa de carbassa. Obrien a casa una carbassa i en menjaven 10 o 12 dies, i quan es 
començava a florir la llençaven als porcs.  

2 5 

Pastinaca sativa Xurivia  237 5, 6 Per fer caldo. 2 5 

Pisum sativum 
Pèsol de Fer 
sopa 

277 56 
Abans en plantaven a l’hort, i era del tipus “Pèsol de fer sopa”. Fa 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.  

2 5 

Portulaca 
oleraca 

Verdulaga    1 Venia una dona que les posava a l’escudella.  2 5 

Urtica dioica Ortiga    21 
Amb una amiga a la Cerdanya van fer sopa d’ortigues i truita d’ortigues, diu que les dos coses 
eren molt bones.  

2 5 

Capsicum 
annuum 

Pebrot de 
Morro, Morrut, 
Morro de llebre 

64 4, 53 Per escalivar.  2 6 

Capsicum 
annuum 

Pebrot de 
Morro de bou 

64 57 Pebrots d’esclivar, n’hi deien de morro de bou. 2 6 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Capsicum 
annuum 

Pebrot de 
Morro de bou, 
Morro de porc 

64 59, 60 
Era més aviat ample i no llarg, amb la carn molt gruixuda i costava molt d’escalivar. Per això el 
van deixar de fer.  

2 6 



Capsicum 
annuum 

Pebrot de 
Morro 
(allargat), de 
morro de vaca 

65 6, 56 Per escalivar.  2 6 

Capsicum 
annuum 

Pebrot de 
Quatre cantos 

66 

33, 34, 35, 
56, 61, 62, 
63, 64, 65, 
66 

Per escalivar. 2 6 

Capsicum 
annuum 

Pebrot de 
Quatre morros 

66 41 
Llargs i grossos, vermells, per escalivar. Les verudres com el pebrot i l'alberginia les 
escalivaven i les guardaven en pots al bany maria. D'aquesta manera es guarden tan com 
vulguis encara que no tinguis congelador. 

2 6 

Capsicum 
annuum 

Pebrot de Tres 
cantos,  Morrut 

67 16, 17 Per escalivar. 2 6 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Gros 69 8, 9 Per escalivar. 2 6 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Llarg 70 53 Per escalivar. 2 6 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Lloret 71 
4, 8, 9, 10, 
33, 34, 35, 
37, 53 

Per escalivar. 2 6 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Lloret 71 6 Es fan molt llargs i serveixen per escalivar.  2 6 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Lloret 71 59, 60 És el pebrot més llarg que hi ha, i va bé per escalivar, no tant per menjar cru.  2 6 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 



Capsicum 
annuum 

Pebrot Rodó   73 8, 9 Per escalivar. 2 6 

Capsicum 
annuum 

Pebrot    

2, 3, 5, 7, 
18, 19, 20, 
22, 25, 26, 
27, 28, 44, 
45, 46, 55 

Per escalivar. 2 6 

Capsicum 
annuum 

Pebrot    44 Conserva de pebrot escalivat.  2 6 

Solanum 
melongena 

Aubergínia Del 
país 

467 
2, 3, 6, 22, 
35, 37, 57, 
62, 63, 64 

Escalivada.  2 6 

Solanum 
melongena 

Albergínia del 
país  

467 55 Va bé per escalivar i per fergir.  2 6 

Solanum 
melongena 

Albergínia 
Llarga 

467 33, 34 Abans eren més llargues, ara són més rodones. La llarga és bona per escalivar.  2 6 

Solanum 
melongena 

Albergínia 
Llarga 

467 41 
Llargues i fosques.  Les verudres com el pebrot i l'alberginia les escalivaven i les guardaven en 
pots al bany maria. D'aquesta manera es guarden tan com vulguis encara que no tinguis 
congelador. 

2 6 

Solanum 
melongena 

Albergínia    
7, 18, 19, 
20, 25, 26, 
27, 28, 54 

Escalivada. 2 6 

Cynara scolymus Escarxofa  133 

4, 5, 29, 30, 
33, 34, 35, 
36, 37, 41, 
59, 60 

Es menjaven la carxofa, fregideta.  2 7 

Cynara scolymus Escarxofa  133 29, 30 
Es menjaven les fulles d'escarxofer i el tronxo de la carxofa. El tronxo enfarinat i a la paella, és 
més bo que la carxofa en si mateixa.  

2 7 

Taula 5.8. (Continuació) 



Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cynara scolymus Carxofa Lilosa 134 52, 36,  Es menjaven la carxofa, fregideta. 2 7 

Cynara scolymus Carxofa Lila 134 2, 3 Petites i liloses. Però són molt bones.  Fregides.  2 7 

Cynara scolymus 
Carxofa Lila de 
Tous 

136 4 Fregidetes. El gust és el mateix que el de les carxofes normals.  2 7 

Solanum 
melongena 

Aubergínia 
Blanca 

466 2, 3 Suaus, no couen. Fregida.  2 7 

Solanum 
melongena 

Albergínia 
Blanca 

466 59, 60 
Els agrada molt per fregir, però no va bé per escalivar en comparació amb l’alberginia negra. 
Però per fregir si que és molt bona.  

2 7 

Solanum 
melongena 

Albergínia del 
país  

467 55 Va bé per escalivar i per fergir. 2 7 

Solanum 
melongena 

Albergínia    18, 19, 20 
Tallaven i assecaven les arberginies per l’hivern. Les tallaven a làmines i les deixaven assecar, 
enfilades, i després les rehidrataven i les feien servir a l’hivern, fregides per exemple, però no 
eren tant bones com quan eren fresques.  

2 7 

Allium sativum  All    21 Melmelada d’alls (per acompanyar una carn, un arròs blanc, ...). 2 8 

Cydonia oblonga 
Codony, 
Codonya 
d'Abans 

128 31, 32 
Rodons, petits, feien molta olor, no eren grossos com els d’ara. N’hi ha que en fan all i oli de 
codony que és boníssim.  

2 8 

Cucurbita 
moschata 

Carbassa de Fer 
farinetes 

118 33, 34 També la menjaven com a verdura.  23 4 

Beta vulgaris 
var. cicla 

Belda Clara, 
Blanca 

27 
36, 37, 41, 
44, 59, 60 

Plat de bledes amb patates.  23 10 

Beta vulgaris 
var. cicla 

Belda de Valls  28 6 Plat de bledes amb patates. 23 10 



Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Beta vulgaris 
var. cicla 

Belda Fosca 29 
40, 41, 59, 
60 

Plat de bledes amb patates. 23 10 

Beta vulgaris 
var. cicla 

Belda Groga 30 56 Són les més bones, amb patates.  23 10 

Beta vulgaris 
var. cicla 

Belda Groga 30 57 Plat de bledes amb patates. 23 10 

Beta vulgaris 
var. cicla 

Belda Verda de 
Sempre 

31 6, 56, 57 Plat de bledes amb patates. 23 10 

Beta vulgaris 
var. cicla 

Belda Verda 31 44 Considera que les verdes no són tan bones com les blanques.  Plat de bledes amb patates. 23 10 

Beta vulgaris 
var. cicla 

Belda Verda de 
Tota la vida 

31 8, 9  
Verdes i molt grans, li neixen soles. Tenen unes penques molt grosses. Les mengen amb 
patates.  

23 10 

Beta vulgaris 
var. cicla 

Belda    
2, 3, 5, 11, 
12, 28, 35 

Plat de bledes amb patates. 23 10 

Beta vulgaris 
var. cicla 

Belda    14, 15 Com a verdura, amb patates. 23 10 

Beta vulgaris 
var. cicla 

Belda    36 En menjaven molta durant tot l'any de bleda. 23 10 

Beta vulgaris 
var. conditiva 

Remolatxa 
Blanca 

32 8, 9 També es podia menjar la fulla tendra i petita, com a verdura.  23 10 

Beta vulgaris 
var. conditiva 

Remolatxa 
Blanca 

32 36 
A casa es menjaven la fulla de remolatxa, que és més vermelleta i més petita que la bleda. Se 
les menjaven com si fossin bledes.  

23 10 

Beta vulgaris 
var. conditiva 

Remolatxa 
Llarga i blanca 

32 14, 15 
La fulla de remolatxa se la menjaven com a verdura la gent, era bona, semblava com si fóssin 
bledes, era molt bo. 

23 10 



Beta vulgaris 
var. conditiva 

Remolatxa 
Groga 

33 36 
A casa es menjaven la fulla de remolatxa, que és més vermelleta i més petita que la bleda. Se 
les menjaven com si fossin bledes. 

23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Beta vulgaris 
var. conditiva 

Remolatxa 
Vermella 

36 8, 9 També es podia menjar la fulla tendra i petita, com a verdura. 23 10 

Beta vulgaris 
var. conditiva 

Remolatxa 
Vermellosa 

36 36 
A casa es menjaven la fulla de remolatxa, que és més vermelleta i més petita que la bleda. Se 
les menjaven com si fossin bledes. 

23 10 

Borago 
officinalis 

Borratja  37 30 Es menjaven la fulla, com a verdura.   23 10 

Borago 
officinalis 

Borratja  37 1 
La seva veïna castellana plantava sovint borratges a l'hort i les menjava com a verdura i ara 
ella també n'ha plantat de llavor. 

23 10 

Borago 
officinalis 

Borratja  37 5 Algun any n'havien sembrat a l'hort, per menjar com a verdura.  23 10 

Borago 
officinalis 

Borratja    6 N'hi ha hagut sempre, i se la enjaven bullida com a bledes, cols, o escarxofers.  23 10 

Borago 
officinalis 

Borratja    7 Hi ha gent que les bullia com a verdures. Però a ells no els agradaven.  23 10 

Borago 
officinalis 

Borratja    27 Les bullien com a verdura.  23 10 

Borago 
officinalis 

Borratja    37 
Les borratges hi havia gent que se les menjava, com a verdura, però ells no n’havien menjat 
mai.  

23 10 

Borago 
officinalis 

Borraja    57 
De borrages no en menjaven, però sap de gent de l’Aragó que n’anava a buscar. Els castellans 
d’Igualada de per allà al barri del Sant Crist les arrepleguen i les mengen com si fós verdura, 
però ells no n’han fet mai ni cas.  

23 10 



Borago 
officinalis 

Borraja    65, 66 
Les borrajes també es mengen, són molt bones i fines. Es mengen com a verdura, són les 
bledes dels maños. No cal pas pelar-les, aquells pels quan es couen ja marxen, i per exemple 
amb truita són boníssimes. Són més bones les borrajes que les cols.  

23 10 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Coliflor 54 33, 34, 56 Com a verdura.  23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Verd 55 
37, 41, 54, 
55, 57, 61 

Com a verdura.  23 10 

Brassica 
oleracea var. 
botrytis 

Bròquil Verd 55 33, 34 Per menjar com a verdura és més bo que la coliflor.  23 10 

Brassica rapa 
var. rapa 

Nap Farratger 56 2, 3 Es menjaven cuits, els pelaven i els coïen com a verdura.  23 10 

Brassica rapa 
var. rapa 

Nap Pels conills 56 36 Ells no se'l menjaven a casa, però hi havia gent que sí, com a verdura.  23 10 

Brassica rapa 
var. rapa 

Nap Rodó blanc 58 14, 15 Els naps guisats també eren molt bons.  23 10 

Capsicum 
annuum 

Pebrot    1 Feien conserves de pebrot i alberginia, i poma, tot barrejat.  23 10 

Chenopodium 
album 

Blets    1 
Hi ha uns senyors del Saió que els menjaven com a verdura, com si fóssin espinacs, i els 
trobaven ben bons. Encara els recull i consumeix aquest senyor.  

23 10 

Cichorium 
endivia 

Escarola    
48, 49, 50, 
51, 52 

Havien sentit que es menjaven l'escarola bollida com la verdura. 23 10 



Cucurbita 
maxima 

Carbassa 
Arrodonida 

104 61 Guisada i com a verdura.  23 10 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa de 
Bon gust de cal 
Camalligat 

105 65, 66 Les feien servir tant pels tocinos com per les persones, guisades i com a verdura.  23 10 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa de 
Bon gust de la 
granja Giralt 

106 14, 15 Eren bones, guisades i com a verdura.  23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa de 
Menjar (1) 

107 59, 60 Eren bones, guisades i com a verdura. 23 10 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa de 
Menjar (2) 

108 59, 60 Eren bones, guisades i com a verdura. 23 10 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa del 
Rebequet 
rodona 

110 10, 41 Eren bones, guisades i com a verdura. 23 10 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa del 
Rebequet 
rodona 

110 55 
Era bona però ara ja no se'n mengen gaires de carbasses. Era bona la sopa de carbassa. A casa 
seva obrien una carbassa i en menjaven 10 o 12 dies, i quan es començava a florir la llençaven 
als porcs.  

23 10 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa del 
Rebequet 
allargada 

111 57 
Com que tenien moltes carbasses per les bèsties ja no plantaven carabassoners, com a 
carabassons feien servir les carabasses verdes.  

23 10 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa 
Rodona 

113 4 Era per menjar-ne a casa, guisades i com a verdura.  23 10 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa 
Rodona 

113 8, 9 
Eren molt buides de dins i no gaire bones, amb molta llavor i poc dolces. Guisades i com a 
verdura.  

23 10 



Cucurbita 
maxima 

Carbassa 
Rogenca 

114 56 Per menjar les persones, guisades i com a verdura.   23 10 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa 
Valenciana 

115 57 Guisades i com a verdura. 23 10 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa    54 Guisades i com a verdura. 23 10 

Cucurbita 
moschata 

Carbassa Llarga 117 8, 9 
Eren més clares de dins, tampoc eren gaire bones per menjar, però se les menjaven. Els hi 
agraden més les carbasses d'ara.  

23 10 

Cucurbita 
moschata 

Carbassa de 
Bota 

117 36 Guisades i com a verdura. 23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular 
Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cucurbita 
moschata 

Carbassa de 
Músic  

119 42, 43 
Les carbasses es guardaven senceres en llocs frescs durant tot l'any, fins que les cuinaves. 
Sovint les cuinaven juntament amb mongetes.  

23 10 

Cucurbita 
moschata 

Carbassa de 
Violí 

120 65, 66 Guisades i com a verdura. 23 10 

Cucurbita 
moschata 

Carbassa dels 
Porcs  

121 36 La feien sovint amb cigrons, carbassa guisada amb cigrons.  23 10 

Cucurbita 
moschata 

Carbassa Groga 
de dins 

122 37 Abans es feien principalment per les bèsties, però també en menjaven les persones.  23 10 

Cucurbita 
moschata 

Carbassa 
Grossa i 
allargada 

123 2, 3 Coïen carbasses i patates amb un tall de cansalada per dinar a casa seva, era molt habitual.  23 10 

Cucurbita 
moschata 

Carbassa 
Inglesa 

124 65, 66 Guisades i com a verdura. 23 10 

Cucurbita 
moschata 

Carbassa    65, 66 Fa conserva de carbassa, però és el primer any que en fa.  23 10 



Cynara 
cardunculus 

Card  132 6 En menjaven la fulla, com a verdura.  23 10 

Cynara 
cardunculus 

Card  132 31, 32 
La fulla es pelava abans per menjar-la, per tal que no fos amarga, i aleshores es menjava com a 
verdura. 

23 10 

Cynara 
cardunculus 

Card Blanc 132 28 És un símil d'escarxofer, es menjava com a verdura, el tronc de la fulla.  23 10 

Cynara 
cardunculus 

Card  132 65, 66 
Tenen cardos, que ells els fan servir per menjar-se’ls com a verdura, es mengen el tronc de la 
fulla, però cal pelar-los primer perquè són molt amargs sinó.  

23 10 

Cynara scolymus Escarxofa  133 6 
Abans també en menjaven les fulles, sobre tot en tronc de la fulla, com a verdura. I les carxofes 
també.  

23 10 

Cynara scolymus Escarxofa  133 29, 30 Es menjaven la fulla, el tronc, com a verdura.  23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    2, 3 
El menjaven cuit com si fossin cols per exemple, tot sol. Es menjaven la fulla quan brota, abans 
d'espigar. 

23 10 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    8, 9 

Quan són tendres els trinxaven i els feien bullir, les fulles i fins i tot el tronxu. I se’ls menjaven 
amanits amb una mica de cansalada o arengada. Són molt bons i n'han hagut de menjar molts. 
La tieta de la María n'anava a collir sacs per menjar a casa (es feien molt a les vinyes, als 
marges). El consideraven bo de gust, almenys quan hi havia gana.   

23 10 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    21 El menjaven bullit com a verdura. Ara encara en mengen.  23 10 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    25, 26 
Ells no n'han menjat mai, no els agradaven, però els seus pares i avis si que n'havien menjat, 
com a verdura.  

23 10 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    36 
Mejaven el fonoll cuit amb patates, com a verdura, en menjaven molt. Té un gust fort, però 
també és medicinal.  

23 10 



Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    62 
Els fonolls també els aprofitaven. Els bullien i després els sofregien en una paella amb oli de 
cansalada, a la primavera, i eren bons. Moltes vegades també en feien truita i era molt bona.  

23 10 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    65, 66 
Per menjar com a verdura dels marges, sobre tot els seus pares, com que ren prou pobres, 
menjaven fonolls. 

23 10 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    67 El fonoll d’aquí es pot menjar com a verdura.  23 10 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmera 
Blanquinosa 

167 14, 15 
En menjaven moltes, era la segona patata més bona que hi havia. També la menjaven bullida, 
com si fos una patata, i el gust els agradava molt.  

23 10 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmera 
Blanquinosa 

167 16, 17 Saben que es poden fer guisades, però ells no les hi feien.  23 10 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmera 
Blanquinosa 

167 59, 60 Les menjaven com a verdura, com si fos una patata. Les venien.  23 10 

Mantisalca 
salmantica 

Ternillera    31, 32 
El Marcelino també n'havia menjat de petit i diu que era molt bona. Les fulles tendres se les 
mejaven com a verdura.  

23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat 

Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Afartapobres 

240 6 Com a verdura, si és cull com a mongeta tendra; o bé estofada i guisada si és cuina seca.  23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Afartapobres 

240 7 Mongeta tendra, com a verdura.  23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Avellanet 

241 2, 3 Tavella tendra, com a verdura.  23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta Bruna 
de Cal Jordana 

243 31, 32 Per menjar tendra, com a verdura.   23 10 



Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de la 
Mongeta 

245 62, 63, 64  Tendres, molt bones, com a verdura.  23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de la 
Seu 

246 56 Era per menjar tendra si era petita, no feia fil. També per menjar seca, eren molt bones. 23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta del Cul 
Francès 

256 62, 63, 64 Tendres, molt bones, com a verdura. 23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta del 
Ganxet 

257 40 
En feia per menjat tendra, si la culls tendreta  és bona, com a verdura.  Quan està granada ja fa 
fils i llavors la collia com a llegum.  

23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta del 
Pinyolet 

260 59, 60 
Era per menjar tendra, no fa gens del fil, és boníssima i molt dolça. En van portar a vendre al 
Pere Prat, a la verduleria de la plaça de la creu, i de seguida van volar. És una mena molt vella i 
molt bona.  

23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta del 
Secà 

261 62, 63, 64 Per menjar tendra, com a verdura.   23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Música 

262 35 Per menjar tendra, com a verdura.    23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Perona 

264 4, 7 Per menjar tendra, com a verdura; tot i que també es menjaven les perones seques. 23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Perona 

264 8, 9 La mongeta tendra que feien era tipus perona, com a verdura.  23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Perona, de 
fesols marrons, 
tendra plana 

264 
1, 37, 41, 
57, 61 

Per menjar tendra, com a verdura.    23 10 



Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 265 53 Per menjar tendra, com a verdura.    23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Perona lilosa 

265 31, 32 Per menjar tendra, com a verdura.    23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Tendra 

268 29, 30, 55 Per menjar tendra, com a verdura.    23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Terrera tendra 

269 36, 37 Per menjar tendra, com a verdura.    23 10 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta    5, 44 Per menjar tendra, com a verdura.    23 10 

Pisum sativum Pèsol Blanc 274 29, 30 
Es menjaven més aviat verds que no pas secs, com a verdura. També n'ha menjat de secs, però 
no li criden gaire l'atenció.  

23 10 

Pisum sativum 
Pèsol 
d'Austràlia 

275 59, 60 Pèsols verds, tendres, com a verdura.  23 10 

Pisum sativum 
Pèsol de Beina 
petita 

276 31, 32 Pèsols verds, tendres, com a verdura. 23 10 

Pisum sativum Pèsol Tirabec 277 1 Abans feien tirabecs, es menjaven com si fossin mongetes tendres, amb tota la tavella.  23 10 

Pisum sativum 
Pèsol de Mata 
baixa 

278 41  Els menjaven tendres.  23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular 
Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Pisum sativum Pèsol de Secà  278 1, 25, 26 Pèsols verds, tendres, com a verdura. 23 10 



Pisum sativum Pèsol de secà 278 
48, 49, 50, 

51, 52 
Per menjar verds, tendres, com les favetes.  23 10 

Pisum sativum Pèsol Farratger 280 31, 32 
Són més petits i fan les beines més curtes que els de l'hort, però tendres són bons igual i se'ls 
menjaven. 

23 10 

Pisum sativum Pèsol Negre 281 29, 30 

Es menjaven més aviat verds que no pas secs, com a verdura. També n'ha menjat de secs, però 
no li criden gaire l'atenció. 
Hi havia mates de pèsols que sortien blanques i mates que sortien negres. Però quan 
apareixien pèsols negres no els tornaven a plantar per que no interessaven, doncs no tenien 
tan bona vista com els altres, tot i que de gust eren iguals, però un plat de pèsols negres no és 
bonic. 

23 10 

Pisum sativum Pèsol d'hort 282 
48, 49, 50 
51, 52 

Per menjar verds, tendres, com les favetes. 23 10 

Pisum sativum 
Pèsol Petit 
d'hort  

282 37, 59, 60 Pèsols verds, tendres, com a verdura. 23 10 

Pisum sativum Pèsol d'hort 282 10 Pèsols verds, tendres, com a verdura. Ara de pèsols no en fa perquè no li agraden. 23 10 

Pisum sativum 
Pèsol 
emparador 
petit 

283 4 Dolços i tendres, es menjaven fins i tot crus, tot i que generalment com a verdura.  23 10 

Pisum sativum 
Pèsol d'hort 
enfiladís 

283 55 Pèsols i faves tendres abans només en menjaven durant 4 setmanes l'any.   23 10 

Pisum sativum Pèsol Gegant 284 37 Pèsols verds, tendres, com a verdura.  23 10 

Pisum sativum Pèsol Verd 285 14, 15 Gust dolç. Es menjaven els pèsols verds, tendres, com a verdura. 23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 



Pisum sativum 
Pèsol vinós,  
bigarrat 

286 8, 9 Abans en menjaven de secs, com els cigrons, i eren bons; i també de tendres, com a verdura.   23 10 

Pisum sativum Pèsol   
2, 3, 35, 38, 
39, 47, 57 

Pèsols verds, tendres, com a verdura. 23 10 

Portulaca 
oleraca 

Verdolaga    21 La utilitza per amanida, i a vegades també per verdura, de petits ja en menjaven.  23 10 

Pyrus malus Poma    1 Feien conserves de pebrot, alberginia, i poma, tot barrejat. 23 10 

Silene vulgaris Colitjos    17 

com amanida i com a verdura ( ja no). Com que hi ha verdura tot l’any ja no cal anar a buscar 
aquestes plantes, ja no fa falta ara perquè tot l’any hi ha verdura, abans com que hi havia 
èpoques en que no n’hi havia s’aprofitaven aquestes plantes com a tal, diu que “ara no cal anar 
a buscar aquestes misèries” (els menjaven com amanida i també com a verdura bullida i sobre 
tot com a truites, són molt bones, saben de gent que encara en fa, ells ja no) (verdura) 

23 10 

Silene vulgaris Colitjos    16 
Els menjaven com amanida, com a verdura bullida, i sobre tot com a truites. Són molt bons i 
saben de gent que encara en fa. 

23 10 

Silene vulgaris Colitxos    57 
També hi ha gent que es menjava els colitxos com a verdura, eren molt bons. Encara hi ha 
veïns que en mengen, diuen que són molt bons.  

23 10 

Silene vulgaris 
Colitjos, 
Collejas, 
Conillets  

  21 De petita menjaven i ara encara en menja.  23 10 

Solanum 
melongena 

Albergínia    1 Feien conserves de pebrot, alberginia, i poma, tot barrejat 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata Anglesa 468 7 
Molt bona de gust. Patates eren del que més es gastava a casa i per això era del que es plantava 
més per guardar-ne, tot i que no sempre anaven bé.  

23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata Anglesa 468 265, 26 Produïa més  que altres menes però no era tan bona. 23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 



Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Solanum 
tuberosum 

Patata Inglesa 468 57 Patates era del que més es menjava.  23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata Inglesa 468 61 Patates era del que més es menjava. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata Blanca 469 25, 26 Eren les més bones 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata Blanca 469 27, 44, 54 Patates era del que més es menjava. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata Blanca 469 41 Les estenien al terra per conservar-les.  Patates era del que més es menjava. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata 
Cerdanyesa, de 
Muntanya 

470 
48, 49, 50, 
51, 52  

La portaven de la Cerdanya, era molt i molt bona. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata de 
Muntanya, del 
Bufet 

470 

4, 8, 9, 10, 
36, 37, 54, 
55, 56, 59, 
60, 62, 63, 
64 

Patates era del que més es menjava. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata de 
Muntanya 

470 53 Era molt bona, molt fina.  23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata de 
Muntanya 

470 54 li sona que en feien a Moià. Però allí la terra és molt diferenta. Gravosa (al secar) 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata del Bufet 
/ de Muntanya 

470 61 Aquesta és la varietat més antiga de de patates que feien. 23 10 



Solanum 
tuberosum 

Patata del Bufet 
blanc 

470 57 Les del Bufet eren les patates més bones que hi havia.  23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Solanum 
tuberosum 

Patata del 
Buffet, de 
Muntanya 

470 2, 3 Cuinaven molt cols amb patata, tot ben aixafat.  23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata del 
Buffet, de 
Muntanya 

470 2, 3 A casa coïen carbasses i patates amb un tall de cansalada per dinar.  23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata del 
Buffet, de 
Muntanya 

470 6 Hi havia més feina a netejar-la i pelar-la que altres menes, però era boníssima. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata del 
Buffet Francés 

470 40 
Produia menys que les altres, però era la més bona. Les guardaven esteses a terra i amb 
polvos, i sinó en tenien abans les desgrillaven.  

23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata del Bufet 
negre 

471 57 Les del Bufet eren les patates més bones que hi havia. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata del Bufet 
vermell 

472 57 Les del Bufet eren les patates més bones que hi havia. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata de 
Figueres 

473 54 Patates era del que més es menjava. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata de Sant 
Hilari 

474 16, 17 Patates era del que més es menjava. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata Estonia 475 33, 34 Patates era del que més es menjava. 23 10 



Solanum 
tuberosum 

Patata Francesa 476 62, 63, 64 Patates era del que més es menjava. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata 
Kennebec 

477 
27, 33, 36, 
37, 40, 53 

Patates era del que més es menjava. 23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Solanum 
tuberosum 

Patata Magèstic 478 
8, 9, 33, 55, 
62, 63, 64 

Patates era del que més es menjava. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata 
Magèstica 

478 36 
Era la millor que hi havia, la més fina. Semblant a la quenebec però era millor perquè es podia 
fer més al secà que la Quenebec.  

23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata 
Magèstica 
(basta) 

479 7 
Més grossa que l’anglesa, i treballava molt, però una mica més basta. El cantó de la cua sempre 
quedava dur al coure'l. Patates era del que més es gastava a casa i per això era del que es 
plantava més per guardar-ne, tot i que no sempre anaven bé.  

23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata de Sant 
Hilari groga, 
Paluan 

480 6 No era tan bona com la buffet o la quenebec, però produïa molt si tenia teca, fem. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata Palugan, 
Paluan 

480 33, 34, 55 Patates era del que més es menjava. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata Pontiac 481 61 Patates era del que més es menjava. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata Red 
pontiac 

481 40 
La Red Pontiac a la zona no agradava massa, no li anava gaire bé. A més era massa dolça la 
patata i no agradava gaire a la gent. Les guardaven esteses a terra i amb polvos, i sinó en 
tenien abans les desgrillaven.  

23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata 
Vermella,  Red 
pontiac 

481 
16, 17, 33, 
53 

Patates era del que més es menjava. 23 10 



Solanum 
tuberosum 

Patata 
Setsemanera 

482 6 És la patata més antiga que recorda, però produïa poc.  Patates era del que més es menjava. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata Vermella 
d'abans  

483 
10, 62, 63, 
64 

Patates era del que més es menjava. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata 
(indefinida) 

  6 
Molt bona i llargaruda, però feia molts clots i perdies molta patata al netejar-la i pelar els clots. 
Era blanca i boníssima.  Patates era del que més es menjava. 

23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Solanum 
tuberosum 

Patata   36 Patates era del que més es menjava. 23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata   36 
També en menjaven molta de petits de patata. Al matí i al vespre col i patates, i al migdia 
patata aixafada.  

23 10 

Solanum 
tuberosum 

Patata    
1, 5, 23, 24, 
29, 30, 31, 
32 

Patates era del que més es menjava. 23 10 

Vicia faba 
Fava Fava de 
ruc 

524 22 
És la fava de tota la vida. Són més fortes que les altres, que les muchamiel. Quan eren tendres 
les menjaven les persones. Quan eren seques pel maxu, havent-les posat a estovar abans.  

23 10 

Vicia faba Fava Rossa 524 41 
Se les menjaven sempre tendres. Les faves seques les donaven al bestiar, sobretot barrejades 
amb la civada a la mula. 

23 10 

Vicia faba Fava  524 

1, 4, 29, 30, 
31, 32, 36, 
38, 39, 47, 
53, 65, 66 

Faves tendres.  23 10 

Vicia faba Fava  524 14, 15 Les tendres les menjaven les persones. Seques eren pels animals i tendres per les persones.  23 10 



Vicia faba Fava  524 56 
N’hi ha que se les menjaven amb palla, amb la tavella, però la majoria de gent es menjava 
només les faves tendres, no a tavella.  

23 10 

Vicia faba Fava Aigadolça 525 25, 26 
Diu que són molt bones. No fan tavelles gaire grans, però té l'avantatge que encara que la 
tavella sigui bastant passada les faves de dins encara són tendres, encar són bones.  

23 10 

Vicia faba 
Fava de Cal 
Gavarró 

526 6 Fan unes tavelles grosses i que aguanten més temps tendres que altres menes. Són molt bones.  23 10 

Vicia faba 
Fava 
Muchamiel 

527 22 Més bones que les que es plantaven al secà.  23 10 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vicia faba 
Fava 
Muchamiel 

527 6 Faves tendres. 23 10 

Vicia faba Fava Tendral 528 59, 60 Faves tendres. 23 10 

Vicia faba Fava    10 Faves tendres. 23 10 

Vicia faba Fava    37, 55 En feien alguns solcs a l'hort per menjar tendres. Seques són menjar de porc. 23 10 

Vicia faba Fava    57 Pèsols i faves en feien molt poquets, quatre per menjar, i més aviat al rec. 23 10 

Cicer arietinum Cigró del País 76 55, 56 Cigrons estofats.  23 11 

Cicer arietinum Cigró Gros   77 53, 59, 60 Cigrons estofats. 23 11 

Cicer arietinum 
Cigró 
Madrileño 

78 56 Cigrons estofats. 23 11 



Cicer arietinum Cigró Mitjanet 79 1, 25, 26 Cigrons estofats. 23 11 

Cicer arietinum Cigró Mitjanet 79 4, 8, 9 Llegum cuit.  23 11 

Cicer arietinum Cigró Petit 80 10 Llegum cuit. 23 11 

Cicer arietinum Cigró Petit 80 25, 26 Cigrons estofats. 23 11 

Cicer arietinum Cigró Petit 80 36 Encara en fa, encara els cull, els asseca i els bat a l'hivern. Llegum cuit.  23 11 

Cicer arietinum Cigró Petit 80 61 Llegum cuit. 23 11 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cicer arietinum Cigró    
2, 3, 14, 15, 
33, 34, 57, 
65, 66 

Llegum cuit. 23 11 

Cicer arietinum Cigró    

5, 7, 11, 12, 
22, 27, 37, 
38, 39, 42, 
43, 48, 49, 
50, 51, 52 

Cigrons estofats. 23 11 

Cicer arietinum Cigró    16, 17 Feien bastant cigró, del petit, com el de l’alta anoia, i es feia pel gasto de la casa.  23 11 

Cicer arietinum Cigró    23, 24 
Ells només plantaven llegum pel consum propi, ho plantaven a motes i ho repassaven a ma per 
fer-ho ben net, hi havia molta feina. 

23 11 



Cicer arietinum Cigró    29, 30 Pel consum. 23 11 

Cicer arietinum Cigró    31, 32 Abans se'n feien molts, totes les cases en feien, pel consum.  23 11 

Cicer arietinum Cigró    41 Llegum que es conserva sec i que s'ha de coure. 23 11 

Fagopyrum 
esculentum 

Tramoixó  147 6 El menjaven com el llegum.  23 11 

Glycine max Soja  164 6 
Se la menjaven com a mongetes seques. Es posava a estovar abans de coure-la. Es feia perquè 
omplia molt, en menjaves poc i omplia molt.  

23 11 

Hordeum 
vulgare 

Ordi de 6 
carrils  

174 25, 26 
Pelat i bullit, era boníssim. El plantaven pel bestiar però també n'havien menjat pelat les 
persones, i bo que era. I tan que n'havien menjat. Hi havia puestos on te'l pelaven (el seu pare 
el portava a Súria on hi havia un que el pelava). El menjaven bullit igual que arròs.   

23 11 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Lathyrus sativus Guixa  202 

1, 5, 6, 10, 
14, 15, 25, 
26, 31, 32, 
33, 34, 35, 
38, 39, 42, 
43, 47, 48, 
49, 50, 51, 
52 

Cuites com a llegum.  23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 2, 3 Les troben bones. Les fan com els altres llegums.  23 11 



Lathyrus sativus Guixa  202 4 

Es deia que tenien moltes calories però que tenien poques propietats. També es deia que si en 
menjaven moltes agafaven el mal de les guixes. Hi ha qui deia que es devia a falta de vitamines 
o escurcó. Cal coure-les molt perquè són molt dures. Durat i després de la guerra se'n va fer 
més perquè rendien molt.  

23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 7 

Als anys de misèria i durant la Guerra es van plantar moltes més guixes. Es deia que s'havien 
de plantar guixes. No sap ben bé quin era el motiu, però el cas és que durant la Guerra es 
menjaven moltes guixes. Segons la dona els nutrients els portaven els cucs, per que les guixes 
es corcaven molt. Molta gent se les havia de menjar a les fosques per les manies. En el mal de 
les guixes no hi creuen gaire, creuen que el provocaven les altres mancances si de cas. De 
seguida es van tornar a deixar les guixes perquè eren un símbol de misèria.  

23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 11, 12 
No en menjaven gaires antigament, només a vegades, les donaven més aviat a les bèsties. Ells 
preferien menjar cigrons i mongetes.  

23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 16, 17 La gent abans tendia, com a llegum, a fer sobre tot cigrons i guixes, pel gasto de les cases.  23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 23, 24 
Ells només plantaven llegum pel consum propi, ho plantaven a motes i ho repassaven a ma per 
fer-ho ben net, hi havia molta feina. Les guixes les menjaven com a llegum.  

23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 29, 30 Pel consum com a llegum.  23 11 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Lathyrus sativus Guixa  202 36 
Fa anys que les va deixar perdre. Diu que té l'estòmac delicat i que creu que les guixes són més 
fortes que els cigrons i les llenties. A més diu que les guixes es corcaven desseguida, a vegades 
les collia corcades, i li fan fàstic els cucs. Per això no en fa.  

23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 37 En feien tant per les persones com per les bèsties, però només quan eren a Sanaüja.   23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 41 Sobretot en feien per les truges, però ells també en menjaven. 23 11 



Lathyrus sativus Guixa  202 53 
Havia sentit a dir que pel temps de la guerra molta gent només menjava guixes. De gust són 
bones, però la pell és una mica gruixuda i amoïna una mica. A les botigues de llegum cuit 
encara en venen. 

23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 55 
Era un menjar bast, de postguerra, i cap als anys 50 ja es va perdre. Quan van tenir més calers i 
hi va haver més abundància la gent preferia altres coses, les guixes són pastoses i s'han de 
mastagar molt. La guixa vol dir misèria.  

23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 56 Se’n feia moltes també, i les canviaven per bacallà amb els rics de Barcelona.  23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 57 Les guixes van incrementar molt per la guerra. Es feien menjaven com a llegum.   23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 59, 60 Eren bones, n’havien fet moltes. En van fer fins als anys 80.  23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 61 Després de la guerra tenien molta demanda, però aviat ho van deixar. 23 11 

Lathyrus sativus 
Guixa Normal, 
Grossa  

202 8, 9 

Encara en planten ara. El Roca d'Igualada, dels llegums, encara n'hi compra des de fa molts 
anys. Uns 200 o 300 kilos a l'any en compra, i això que només en cou els divendres. Es fa pesat 
si en menges masses, però són bones si en menges de tan en tan. Les couen com les mongetes. 
Si són de l'any es couen millor, si són velles els costa més. Si l'aigua porta calç costa més que es 
coguin.  

23 11 

Lathyrus sativus Guixa  202 27 En aquell temps, per la Guerra, eren molt apreciades. 23 11 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Lathyrus sativus Guixa  202 28 
Les planta per a ella sola, només li agraden a ella. Es corquen fàcilment, quan encara són a la 
planta, i després has de separar les corcades de les sanes. Cuites com a llegum les troba bones.  

23 11 

Lathyrus sativus Guixa Petita 203 8, 9 De la petita no n'han plantat mai, són bones igual però els del Roca no les volen.  23 11 



Lens culinaris Llentia Petitona 205 15 

eren semblants a les d’ara, més petitones, eren unes llenties molt petitones, es plantaven cap a 
darrers de novembre i es collien a la primavera, es collien a mà i després es batien i ventaven a 
l’era, igual que es feia amb el cigrons, el blat, mongetes, guixes, ... tot es feia aigual, a l’era. No es 
podia esperar de collir massa sec, cap d’aquests llegums, ni tampoc el cereal perquè aleshores 
al collir-ho en queia molt, s’havia de collir lleugerament verd i esperar que s’assequés un cop 
collit, i després batre-ho 

23 11 

Lens culinaris Llentia Petitona 205 14 

eren semblants a les d’ara, més petitones, eren unes llenties molt petitones, es plantaven cap a 
darrers de novembre i es collien a la primavera, es collien a mà i després es batien i ventaven a 
l’era, igual que es feia amb el cigrons, el blat, mongetes, guixes, ... tot es feia aigual, a l’era. No es 
podia esperar de collir massa sec, cap d’aquests llegums, ni tampoc el cereal perquè aleshores 
al collir-ho en queia molt, s’havia de collir lleugerament verd i esperar que s’assequés un cop 
collit, i després batre-ho 

23 11 

Lens culinaris Llentia  205 
4, 6, 7, 25, 
26, 38, 39 

Pel consum, com a llegum. 23 11 

Lens culinaris Llentia  205 56 En planta ara, pel consum com a llegum, però abans no en plantaven.  23 11 

Lens culinaris 
Llentia de Cal 
Foganyer 

206 36 Les planta a cops, a rengs, a dos pams cada una, i les fa servir pel consum, com a llegum.  23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 239 16, 17 Cuita com a llegum.  23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Afartapobres 

240 4 Eren per menjar seques, com a llegum, però eren molt farinoses, no gaire bones.  23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Afartapobres 

240 6 També es bona seca, com a llegum.  23 11 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Afartapobres 

240 55 Era pastosa, no valia res, per això en deien afartapobres. 23 11 



Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta Blanca 
( semblant al a 
del ganxet però 
diferent) 

242 11, 12 Cuita com a llegum.  23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de 
Castellfollit 

244 
2, 3, 41, 54, 
57 

Cuita com a llegum. 23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de 
Castellfollit 

244 
48, 49, 50, 
51, 52 

Blanca, petiteta, molt blanca, cuita com a llegum.   23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de 
Castellfollit 

244 8, 9 
Petita i blanca, ara les fan a l’hort i surten molt bones. Les mongetes no es solen corcar, però 
per si de cas si pesnes en posar-les al congelador 48h aleshores segur que no es corquen.  

23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de la 
Seu 

246 28 Cuita com a llegum. 23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de la 
Seu 

246 56 Era per menjar tendre si era petita, no feia fil, i també per menjar seca. Eren molt bones. 23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de la 
Seu 

246 62, 63, 64  Per menjar seca, com a llegum.  23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta, fesol 
de Mallorca 

247 1 Blanca i grossa com la del ganxet, per menjar seca com a llegum.  23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de 
Ponts 

248 61 Es feien al secà, de mata baixa, tenien molta anomenada, eren blanquetes.  23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Fesol, mongeta 
de secà  

249 
14, 15, 25, 
26, 29, 30 

Per menjar seca, com a llegum. 23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de St. 
Joan 

250 59, 60 Per menjar seca, com a llegum.  23 11 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 



Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de St. 
Puvim  

251 59, 60 És de tota la vida, per menjar seca, fa molts i molts anys que la planten, i és molt i molt bona. 23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de 
Tota la vida 

252 8, 9 
Per menjar seca, com a llegum. Les mongetes no es solen corcar, però per si de cas si pesnes en 
posar-les al congelador 48h aleshores segur que no es corquen. 

23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de 
València 

253 57 És la que fan servir els Valencians per posar a la paella. 23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de 
Veremar 

254 62, 63, 64 Tavella plana i mongeta rodoneta, les menjaven seques. 23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta del 
Confit 

255 62, 63, 64 Es feien a l’hort, per menjar seca, com a llegum.  23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta/fesol 
del Ganxet 

257 1 Per menjar seca, com a llegum. 23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta del 
Ganxet 

257 7 Ara és considerada de les més bones, però ells sempre n'han tingut.  23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta del 
Ganxet 

257 
10, 11, 12, 
16, 17, 27, 
28, 59, 60 

Per menjar seca, com a llegum. 23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta del 
Ganxet 

257 31, 32 Per menjar seques són les més bones.  23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta del 
Ganxet 

257 37 Mongetes de ganxet, per menjar seques. 23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta del 
Ganxet 

257 40 
En feia per menjat tendra, si la culls tendreta  és bona, però també la collia com a llegum per 
menjar seca. 

23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta del 
Ganxet 

257 6 És la més antiga i la més bona que hi ha. Només per menjar seca.  23 11 

Taula 5.8. (Continuació) 



Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta del 
Ganxet 

257 55 Mongeta seca. És maca i la més bona que hi ha.  23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta del 
Pinet 

259 35 
És tant o més bona que la mongeta de la Seu, que també s’havia fet allà a Prats (la del ganxet 
no s’hi fa bé, no n’han fet mai). Molt bona, per menjar seca.   

23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Negreta 

263 6 Per menjar seca, com a llegum. 23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Perona 

264 4 També es menjaven les perones seques, com a llegum.  23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Perona 

264 35 Per menjar seques, com a llegum.   23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Perona 

264 7 Són molt bones i són les que guarden ara. També se les mengen seques, com a llegum.  23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta 
Rossinyol 

266 41 Per menjar seca, com a llegum. 23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta Sant 
Joana 

267 16, 17 Per menjar seca, com a llegum. 23 11 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta Ull de 
perdiu 

270 6 Per menjar seca, com a llegum. 23 11 

Pisum sativum Pèsol Blanc 274 29, 30 
Pel consum. Es menjaven més aviat verds que no pas secs, però també n'havien menjat de secs, 
però no li cridaven gaire l'atenció.  

23 11 

Pisum sativum Pèsol Negre 281 29, 30 
Pel consum. Es menjaven més aviat verds que no pas secs, però també n'havien menjat de secs, 
però no li cridaven gaire l'atenció.  

23 11 

Pisum sativum 
Pèsol vinós,  
bigarrat 

286 8, 9 Abans en menjaven de secs, com els cigrons, i eren bons.  23 11 

Triticum 
aestivum 

Blat Gros 504 62, 63, 64 
Aquest blat gros també el menjaven com si fos arròs, i era molt bo. El portaven a pelar i era 
molt bo, però potser fa 60 anys d’això.  

23 11 



Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 6 
El podien menjar bullit, com si fossin llegums. Era bo i dolç. El posaven directament a bullir 
(no l'estovaven abans) i s'imflava i quedava llarg i tou, no li quedava pell. Si el volies amb llet 
primer el bullies amb aigua, l'escorries, i el tornaves a escalfar amb llet.  

23 11 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 36 
Havia sentit a dir que es podien menjar tan el Motxu com la Pisana bullits, com si fossin 
llegums.  

23 11 

Triticum 
dicoccon 

Pisana  519 2, 3 
Feia un gra gros. El feien pelar (el Josep ho havia fet amb un garbell, però si no el feien pelar a 
sacs) i el menjaven com arròs. El coïen i quedava estarrufat. Era molt bo.  

23 11 

Triticum 
dicoccon 

Pisana  519 8, 9 

La pisana era per menjar. Feia una espiga grossa que s'esgranava desseguida, i un grà rodó i 
gros, per això es podia pelar. La portaven a pelar o hi havia cases que s'ho feien ells. La família 
del Josep la portaven a un puesto on tenien una màquina que el pelava, la família de la Maria el 
pelaven a casa. Per pelar-lo havien d’estovar-lo i després, amb una pedra que feia una mica de 
panxa i sobre d'un garbell s'anava esmolant i es pelava. Portava força estona pelar-lo. Si era 
ben eixut no es podia fer, perquè no marxava la pell. Un cop pelat el cuinaven com una espècie 
d'arròs. En tornarien a menjar si poguessin, a la Maria li agradava molt. El menjaven bullit i 
amanit amb oli. El Josep diu que atipava molt més que l'arròs.  

23 11 

Triticum 
dicoccon 

Pisana  519 35, 36 
Hi havia gent que enlloc de fer bullir arròs feia bullir blat, i potser si que era amb la Pisana 
perquè feia un gra més rodonet i que tenia menys força, i aleshores quedava més tou.  

23 11 

Triticum 
dicoccon 

Pisana  519 44 Havia sentit a dir que el feien bullir, com si fos arròs.  23 11 

Vicia faba Fava  524 8, 9 Les collien i prenien seques, faves seques com a llegums.  23 11 

Vicia sativa Veça  530 5 
Van patir molta misèria. A casa del Ramon, que eren tres nens, havien hagut de menjar veces 
bullides perquè no hi havia res més, i no eren pas bones.  

23 11 

Brassica 
oleracea 

Col Manresana 52 2, 3 Es cuinaven cols amb cigrons i mongetes cuits.  23 12 



Cicer arietinum Cigró    2, 3 Es cuinaven cols amb cigrons i mongetes cuits.  23 12 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa del 
Rebequet 

109 42, 43 Sovint cuinaven la carbassa juntament amb les mongetes seques. 23 12 

Cucurbita 
maxima 

Carbassa 
Grossa 

112 41 Sovint cuinaven mongetes seques amb carbassa.  23 12 

Cucurbita 
moschata 

Carbassa    42, 43 Sovint cuinaven la carbassa juntament amb les mongetes seques.  23 12 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta de 
Castellfollit 

244 2, 3 Es cuinaven cols amb cigrons i mongetes cuits.  23 12 

Phaseolus 
vulgaris 

Mongeta    42, 43 Sovint cuinaven la carbassa juntament amb les mongetes seques. 23 12 

Allium 
ampeloprasum    

Calabruixa    28 Hi ha gent que en fa truites. 23 13 

Allium 
paniculatum 

Calabruixa    28 Hi ha gent que en fa truites. 23 13 

Allium roseum Calabruixa    28 Hi ha gent que en fa truites. 23 13 

Allium vineale Calabruixa    28 Hi ha gent que en fa truites. 23 13 

Asparagus 
acutifolius 

Esparraguera    29, 30 
Ell n'havia collit per la seva dona, que és d'Aragó, perquè li agradaven, però a ell mai li han dit 
gran cosa. En feien truites.  

23 13 

Asparagus 
acutifolius 

Espàrrec    56 Abans no els aprofitaven, ara la gent si que en recull, per fer truites.  23 13 



Asparagus 
acutifolius 

Espàrrec    61 En collia el pastor, però no era habitual. Per fer truites.  23 13 

Asparagus 
acutifolius 

Espàrrec    4 
Es van collir a partir que van arribar els immigrants del sud d’Espanya, abans no els collia 
ningú. Per fer truites.  

23 13 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular 
Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Asparagus 
acutifolius 

Espàrrec    5 No es coneixia abans. Ara sí que en van a buscar i en fan truites.  23 13 

Asparagus 
acutifolius 

Espàrrec    11, 12 
Antigament no els coneixien però ara van molt persseguits. Ells fa anys que en van a buscar i 
en fan truites.  

23 13 

Asparagus 
acutifolius 

Espàrrec    12 antigament no els coneixien però ara van molt persseguits. Ells fa anys que en van a buscar. 23 13 

Asparagus 
acutifolius 

Esparrac    16, 17 Per fer truites 23 13 

Asparagus 
acutifolius 

Esparrac    18, 19, 20 Abans no en menjava ningú, no en recollien. Ara si que van molt buscats, per fer truites.  23 13 

Asparagus 
acutifolius 

Espàrrec de 
marge  

  21 
De petits ja en recollien, i eren els nens els encarregats d’anar-ne a buscar. Encara en recull 
ara.  

23 13 

Asparagus 
acutifolius 

Espàrrec    37 Els espàrrecs els van començar a aprofitar quan van arribar els castellans.  23 13 

Asparagus 
acutifolius 

Espàrrec    40 Ara hi ha molta gent que en va a buscar, per fer truites, però de joves no els aprofitaven.  23 13 

Asparagus 
acutifolius 

Esparrac    44 Diu que sempre n'hi ha hagut i abans també s'aprofitaven. Els considera bons.  23 13 

Asparagus 
acutifolius 

Espàrrec    53 
Els espàrrecs tampoc no n’havien recollit mai, ara si que els coneixen i molta gent els recull. Els 
van començar a recollir quan van venir els castellans.  

23 13 



Asparagus 
acutifolius 

Espàrrec    57 
Abans els espàrrecs no els coneixien, ara si que els pleguen,  fer una truita d’espàrrecs els 
agrada.  

23 13 

Asparagus 
acutifolius 

Esparraguera    63, 64 
Els espàrrecs l’Antònia només fa tres o quatre anys que sap que són, però el Josep si que fa 
anys que els coneix perquè li van ensenyar els castellans que venien amb el tren.  

23 13 

Borago 
officinalis 

Borratja    13 Les fulles més tendres havia sentit a dir que eren bones en truita.  23 13 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Borago 
officinalis 

Borraja    65, 66 
Les borrajes també es mengen, són molt bones i fines, es mengen com a verdura, són les bledes 
dels maños. No cal pas pelar-les, aquells pels quan es couen ja marxen, i per exemple amb les 
truita són boníssimes. Són més bones les borrajes que les cols.  

23 13 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    62 
Els fonolls també els aprofitaven a la primavera. Els bullien i després en feien truita i era molt 
bona.  

23 13 

Mantisalca 
salmantica 

Ternillera    31, 32 
El Marcelino també n'havia menjat de petit i diu que era molt bo. Les fulles tendres són bones, 
en truita per exemple.  

23 13 

Muscari 
comosum 

Calabruixa    28 Hi ha gent que en fa truites.  23 13 

Muscari 
neglectum 

Calabruixa    28 Hi ha gent que en fa truites. 23 13 

Portulaca 
oleraca 

Verdolaga    5 Coneixen una dona que en cull per fer truites. 23 13 

Silene vulgaris Coniells    2, 3 
La padrina de la Benita feia truita de coniells. Els veïns (els Grau), també en fan, però la Benita 
i el Josep no n'havien menjat mai.  

23 13 

Silene vulgaris Coniells    6 La gent en feia truites. 23 13 

Silene vulgaris Colitjos    11, 12 
En feien truites com si fossin espinacs. Ara ja no en fan però sap que hi ha gent que encara en 
cull. 

23 13 



Silene vulgaris Petadors     13 Sap d’una senyora de St. Andreu (l’Aurora) que en recull per fer truites.  23 13 

Silene vulgaris Colitxos    14 Ells no n’havien menjat però sabien de gent que n’arreplegava per fer truites.   23 13 

Silene vulgaris Colitjos    16, 17 Són molt bons, saben de gent que encara en fa, com a truita.  23 13 

Silene vulgaris Coniells    23, 24 Hi ha gent que en collia, és bo per truita. 23 13 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Silene vulgaris Coniells    35 hH ha gent que en menjava com a truita, però ells no n’havien menjat mai a casa.  23 13 

Silene vulgaris Coniells    56 En feien truites, eren molt bons.  23 13 

Silene vulgaris Coniells    8, 9 

De la fulla se'n fan truites. El consideren més bo que l'espinac perquè és més fi i cada 
primavera en mengen un parell de vegades. El cullen quan fa 10 centímetres, abans que 
floreixi. Al tronc que fan se li poden treure les fulles, i el brot de dalt que és tendre. Llavors els 
posen a la paella amb poc foc, i hi tiren l'ou aviat perquè és cremen de seguida.  

23 13 

Silene vulgaris Cosconilla    31, 32 Per fer truites.  23 13 

Silene vulgaris Coniells    65, 66 Els coniells també són molt bons, també en mengen, amb truita.  23 13 

Spinacia 
oleracea 

Espinac de 
Fulla petita 

488 6, 23, 24 Per fer truites.  23 13 

Spinacia 
oleracea 

Espinac Gegant  489 6 Per fer truites. 23 13 



Spinacia 
oleracea 

Espinac 
d'Hivern 

490 37 Per fer truites. 23 13 

Spinacia 
oleracea 

Espinac    

5, 11, 12, 
25, 26, 35, 
41, 44, 56, 
57, 1, 65, 
66 

Per fer truites. 23 13 

Urtica dioica Ortiga    1 Li van dir que les truites eren molt bones. 23 13 

Urtica dioica Ortiga    21 
Amb una amiga a la Cerdanya van fer sopa d’ortigues i truita d’ortigues, diu que les dos coses 
eren molt bones. 

23 13 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Triticum 
aestivum 

Blat Gros 504 62, 63, 64 També feien blat gros, que era molt bo per fer pasta.  23 14 

Asparagus 
acutifolius 

Espàrrec d'Hort 20 6 N'havien fet a l'hort anys endarrera. Ús no detallat.  23 15 

Asparagus 
acutifolius 

Espàrrec d'Hort 20 36 Abans no en feien però ara a l'hort en té alguns dels d'hort, dels gruixuts.  Ús no detallat. 23 15 

Beta vulgaris 
var. conditiva 

Remolatxa 
Blanca 

32 36 Es menjaven la remolatxa.  Ús no detallat. 23 15 

Beta vulgaris 
var. conditiva 

Remolatxa 
Groga 

33 36 Es menjaven la remolatxa.  Ús no detallat. 23 15 

Beta vulgaris 
var. conditiva 

Remolatxa 
Vermellosa 

36 36 Es menjaven la remolatxa.  Ús no detallat. 23 15 

Brassica 
oleracea 

Col Asa de 
cántaro 

38 57 Col i patata, trinxat.  3 16 



Brassica 
oleracea 

Col de Cabdell, 
de Cabdell 
grossa 

39 
8, 9, 27, 28, 
37, 44, 61 

Col i patata, trinxat. 3 16 

Brassica 
oleracea 

Col de Cabdell 
poc apretat 

40 4 Col i patata, trinxat. 3 16 

Brassica 
oleracea 

Col de Caminal  41 23, 24 Col i patata, trinxat. 3 16 

Brassica 
oleracea 

Col de Fer 
brotons, de 
pagès. 

42 6 
Al començament de l'hivern es menjaven les fulles, més tard les fulles les donaven a les 
gallines i les persones es menjaven l'ull. Finalment es cruspien els brotons, a la primavera. Col i 
patata.  

3 16 

Brassica 
oleracea 

Col de Pagès 42 10 
Les cols també éren diferents. Allò d’abans era col bona, ara no val res. Abans hi havia Col de 
Pagés, que no es cabdellava fent un cabdell tant apretat com les d’ara, les fulles no quedaven 
blanques, eren ben fosques, i tallaven l’ull i se’l menjaven. La col i patata així era molt bona.  

3 16 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Brassica 
oleracea 

Col de Pagès, 
d’Hivern 

42 

8, 9, 22, 23, 
24, 28, 31, 
32, 42, 43, 
62, 63, 64, 
65, 66 

Col i patata, trinxat. 3 16 

Brassica 
oleracea 

Col de Pagès 42 36 
Es menjaven aquestes de brotons després que es glacessin, s’havien de glaçar ja que així eren 
més bones. Abans no hi havia cols d'aquestes d'estiu, de capdell, que fan pudor però es poden 
menjar a l'estiu. 

3 16 

Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern  42 7 
L'ull l'aprofitaven les persones i la resta se'l menjaven els animals. A l'hivern acostumaven a 
menjar l'ull de col amb quatre patates a diari. 

3 16 



Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern  42 37 
És bona per menjar quan li toca una mica el fred, i els hi tallaven l’ull i després sortien els 
brotons. Col i patata.   

3 16 

Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern  42 40 S’aprofitaven els ulls per les persones i les fulles per les besties. Col i patata.  3 16 

Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern  42 55 
És aquella que fa brotons a la primavera. A l'hivern abans es menjava molta col i patata. Encara 
li agrada fer-ne ara, però la meitat la llença al torrent perquè els joves ja no en mengen de col 
avui en dia. 

3 16 

Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern  42 56 
El fred no la matava, de fet era més bona quan havia passat el fred, era més dolça. Les cases 
plantaven de 200 a 400 cols pel gasto, en menjaven moltes, era l’aliment principal de l’hivern. 
En menjaven molta amb patata i arengada d’escata.  

3 16 

Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern  42 57 Era més bona després de gelar, en feien moltes. Cada dia menjaven col i patata a l’hivern.  3 16 

Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern  42 61 Feien ullets, brotons, que menjaven amb patata.  3 16 

Brassica 
oleracea 

Col Valenciana 
(de brotons) 

42 4 Els brotons se'ls menjaven les persones, les fulles les aprofitaven les bèsties. Col i patata.  3 16 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern  42 27 És la que es menjava més a casa, menjar col i patata era molt habitual.  3 16 

Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern  42 41 
Feia un cabdellet que si el tallaves sortien els brotons, que també eren bons. Les fulles les 
guardaven pels conills. 

3 16 

Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern  42 59, 60 Es cull l’ull i després fa brotons. Menjaven molta col i patata.  3 16 



Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern, 
col de Trinxat, 
col Verda 

42 53 

Se li talla l’ull central després de les glaçades perquè és quan és més bona. Els agrada molt més 
aquesta que la col blanca (la cabdellada), però s’ha de saber fer. Es tallen ben petitetes, amb 
força patata i es bullen. Molt important que sigui a foc ràpid, la cocció ha de ser rapida, si és 
lenta no queda bé. Després s’escorren ben ben escorregudes, apretant amb un plat, i hi fa un 
sofregit de cansalada ben grassa que cou ben cuiteta, i aboca a la  col i patata tot aquest oli i 
cansalada. La col ha d’estar ben amanida per tal que sigui bona. En mengen molt sovint a 
l’hivern.  

3 16 

Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern 
(alta) 

43 47 Té un gust fort, però és bona.  3 16 

Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern 
(baixeta) 

44 54 Són baixetes i fan brotons, que són molt bons 3 16 

Brassica 
oleracea 

Col d'Hivern 
(sense cabdell) 

45 44 
Li treien dirèctament les fulles per menjar-les, ja que abans les cols d'hivern no eren de 
capdell.  

3 16 

Brassica 
oleracea 

Col Geganta 46 5 La fulla la donaven trinxada a les gallines, però també l’aprfitaven per les persones.  3 16 

Brassica 
oleracea 

Col de Fer fulles  46 59, 60 Les fulles amb patata, per fer trinxat.  3 16 

Brassica 
oleracea 

Col de les 
Gallines, 
d'Hivern, de Fer 
fulles  

47 36 
Abans les persones  també es menjaven les fulletes tendres de dalt, no només era una col per 
alimentar les gallines. Les menjaven amb patata.  

3 16 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat 

Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Brassica 
oleracea 

Col de Paperina 48 4 fan un ull obert i llarg 3 16 

Brassica 
oleracea 

Col de Paperina 48 65, 66 Col i patata, trinxat.  3 16 



Brassica 
oleracea 

Col de Pasqua 48 62, 63, 64 
Feien un ull grosset i anaven molt ràpides, semblant a la col set setmanera d’ara. En feien col i 
patata.  

3 16 

Brassica 
oleracea 

Col del Pozo 49 35 És una varietat de col del grup de les cols de cabdell. És una col arrissada, molt bona.  3 16 

Brassica 
oleracea 

Col d'Estiu  50 7 Col i patata, trinxat.  3 16 

Brassica 
oleracea 

Col Francesa 51 4 Col i patata, trinxat. 3 16 

Brassica 
oleracea 

Col Manresana 52 
4, 22, 33, 
34, 35,  

Col i patata, trinxat. 3 16 

Brassica 
oleracea 

Col Manresana 52 2, 3 

No té res a veure amb la col Manresana que venen ara. La col Manresana que venen ara fa un 
ull com una pilota i és més amarganta. En canvi les cols Manresanes que te ella, les de tota la 
vida, fan fulles (de primer per menjar desfullen les fulles tendres) i cap al gener culls l'ull, i al 
tallar l'ull fan els brots/brotons. Són molt bones. Es cuinaven amb cigrons i mongetes cuits, o 
bé feien cols amb patata aixafada.  

3 16 

Brassica 
oleracea 

Col Manresana 52 6 
La seva dona diu que la Manresana d’abans fa més pudor que no pas la d’ara, i l'han deixat de 
fer. Col i patata, trinxat.   

3 16 

Brassica 
oleracea 

Col Manresana 52 25, 26 És molt bona, col i patata en mengen molta a l’hivern.   3 16 

Brassica 
oleracea 

Col Valenciana 
(de cabdell) 

53 56 
És una col plana de dalt i rodona com una pilota. Fa un cabdell força gros i ben atapeït, dur, 
arribaven a fer uns 8 kg fins i tot, quan ell era petit ja en plantaven. Les fulles de dins eren 
blanques com la patata. Ara d’aquesta mena no n’hi ha. En menjaven molta amb patata.  

3 16 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Brassica 
oleracea 

Col    1, 11, 12 Col i patata, trinxat.  3 16 



Citrullus lanatus 
Síndira de Secà 
gran 

90 1 
Els melons i les síndries també els feien al secà. Sortien uns melons petitets i dolços, i unes 
síndries boníssimes, de 8 kg.   

4 27 

Citrullus lanatus Síndira de Secà  90 
31, 32, 33, 
34 

Al secà, fruita fresca.  4 27 

Citrullus lanatus Síndira de Secà  90 54 Les feien al secà i eren més bones que no pas ara.  4 27 

Citrullus lanatus 
Síndira de Secà 
gran 

90 6 Una vegada li van sortir síndries de 8 kg sense haver-les regat, molt bones.  4 27 

Citrullus lanatus 
Síndira de Secà 
petita 

91 2, 3 
Abans tenien molta més llavor a dins, el doble que ara. Les síndries quedaven més petites, però 
es feien al secà i es feien molt dolces.  

4 27 

Citrullus lanatus Síndira    
25, 26, 56, 
61 

Fruita fresca.  4 27 

Cucumis melo Meló de Secà  97 1 
Els melons i les síndries també els feien al secà. Sortien uns melons petitets i dolços, i unes 
síndries boníssimes, de 8 kg.   

4 27 

Cucumis melo Meló de Secà  97 31, 32 Al secà, fruita fresca.  4 27 

Cucumis melo Meló de Secà  97 54 Els feien al secà i eren més bons que ara.  4 27 

Cucumis melo Meló de Secà  97 56 Es plantaven al secà, i feien molta molta olor.  4 27 

Cucumis melo Meló de Secà  97 65, 66 
Pels melons, feia un clot, hi posava un parell de palades de fem, i melons al secà, i anaven molt 
bé.  

4 27 

Cucumis melo Meló de Secà  97 6 També els fa al secà. No surten melons grossos, però tenen gust de mel.  4 27 

Cucumis melo Meló Mallorquí 98 8, 9 Són uns melons molt bons , però no es guarden gaire temps, es passen ràpid. 4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 



Cucumis melo Meló Mallorquí 98 2, 3 
En feien uns de molts bons portats per uns veïns mallorquins. Eren molt bons, plantats al secà. 
Són molt bons però no es guarden.  

4 27 

Cucumis melo 
Meló Piel de 
Sapo 

99 4 És un meló de mig temps.  4 27 

Cucumis melo Meló Primerenc 100 4 De pell groga, sempre n'havien fet. No duraven gaire, eren bons però s'havien de menjar ràpid. 4 27 

Cucumis melo Meló Tardà 101 4 Són els que es guardaven més per l'hivern.  4 27 

Cucumis melo Meló    25, 26 Fruita fresca.  4 27 

Cucumis melo Meló    61 Uns parents seus de Barbens en feien molts però tampoc sortien gaire bons. 4 27 

Cydonia oblonga 
Codony, 
Codonya Rodó 
petit 

128 14, 15 
Hi ha codonyers que fan els codonys petits, i rodonets, i la planta no és gaire alta. Són les 
codonyes. Són menys àspres i molt més bons (que els grossos d’ara) per menjar cursos, com a 
fruita.  

4 27 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya Vella, 
Rodona 

128 33, 34 
La codonyera vella era més bona que no pas la nova. Les noves són més grosses i més llises, 
però no són tan gustoses. La vella era més petitona, més rodona, i feia molta més bona olor. I 
tenia més bon gust, es podia menjar com a fruita i tot. Però també era de més mal pelar.  

4 27 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya Anitga 

128 29, 30 
Fan unes codonyes petites com el puny o menys que pun, però fan una olor olé. Les que venen 
al mercat no valen res en comparació. Les antigues són més dolces i quan són ben madures es 
poden menjar crues.  

4 27 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya de 
Sempre 

128 4 
Més rodonets i més petits que els d’ara, i més dolcets. Com que són més dolços es poden 
menjar com a fruita tot i que també en feien codonyat. Els d'ara són molt grossos i llargs i 
tenen gust a fusta, només van bé pel codonyat. 

4 27 

Dyospirus kaki Palosanto  142 14, 15 Tenien palosantos, un arbre ben gros que quedava ben carregat 4 27 

Dyospirus kaki Palosanto  142 33, 34 N'hi havia algun, però no gaires.  4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 



Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Eriobotrya 
japonica 

Nespre  143 4 N'hi havia però no eren propis d'aquí. 4 27 

Eriobotrya 
japonica 

Nespre  143 17 N'hi havia algun, però no gaires. 4 27 

Eriobotrya 
japonica 

Nespre  143 2, 3 
Quan eren molt joves no n’hi havia, és una introducció posterior.  Ara en tenen nascut de 
pinyol. 

4 27 

Eriobotrya 
japonica 

Nesprer del 
japó  

143 14, 15 També tenien nespres del nesprer del Japó, com els d’ara. 4 27 

Eriobotrya 
japonica 

Nispro  143 62, 63, 64 Els nispros són els tronges.  4 27 

Ficus carica Figa Blanca    148 62, 63, 64 Figa fresca, fruita.  4 27 

Ficus carica 
Figa Blanca i 
grossa 

149 44 Figa fresca, fruita. 4 27 

Ficus carica Figa Breva 150 31, 32 Figa fresca, fruita. 4 27 

Ficus carica 
Figa Breva 
negra,  Figaflor 

151 45, 46 
Molt bones, fa una collita a l’agost i una al setembr. Les del setembre són més petites, les de 
l’agostsón grosses, figaflor. 

4 27 

Ficus carica 
Figa Coll de 
dama 

152 33, 34 És negra però llarga, es menjava fresca coma fruita. 4 27 

Ficus carica 
Figa Coll de 
dama 

152 
31, 32, 38, 
39, 61 

Figa fresca, fruita. 4 27 

Ficus carica 
Figa Coll de 
dama 

152 45, 46 Una sola collita al setembre,  es menjava fresca coma fruita. 4 27 

Ficus carica 
Figa Coll de 
dama blanca 

153 59, 60 Figa fresca, fruita. 4 27 



Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Ficus carica 
Figa Coll de 
dama blanca  

153 
48, 49, 50, 
51, 52 

Frosses i blanques, com a fruita.  4 27 

Ficus carica 
Figuera 
Garzeria 

154 35 Menjada com a fruita, fesca, és bona.  4 27 

Ficus carica Figa Sajola 154 2, 3 Figues del setembre.  4 27 

Ficus carica Figa Sajola 154 4 
Molt petites i blanques. Molt dolçes, n'hi ha a molts llocs. Es poden menjar fresques, però la 
gent les solia assecar en quantitat per l'hivern. 

4 27 

Ficus carica Figa Sajola 154 33, 34 Figa fresca, fruita. 4 27 

Ficus carica Figa Sajola 154 36 Normalment les assecaven, però també es podien menjar fresques.  4 27 

Ficus carica Figa Sajola 154 37 
Les assecaven i les possaven ben premsades, després d’enfarinar-les una mica per sobre, però 
també en menjaven de fresques directament de l’arbre.  

4 27 

Ficus carica Figa Sajola 154 45, 46 Es la que hi ha i hi havia més, feia una sola collita al setembre.  4 27 

Ficus carica 
Figa Sajola 
blanca 

155 65, 66 
Figa sajola blanca, en tenen una, però no els acaben d’agradar, els hi fa mania que no hi hagi 
cucs. 

4 27 

Ficus carica Figa de Fraga 156 44 Fa unes breves negres grosses. 4 27 

Ficus carica 
Figa de Sant 
Joan 

157 33, 34 
Grosses i negres però més planes que les coll de dama, són com aixafades. Venien d'hora, per 
Sant Joan, i la temporada era llarga. 

4 27 

Ficus carica Figa Grossa    158 8, 9 En tenen d'aquelles grosses que venen a mig juliol. 4 27 

Ficus carica Figa Negra 159 
4, 37, 56, 
62, 63, 64 

Figa fresca, fruita. 4 27 



Ficus carica Figa Negra 159 
48, 49, 50, 
51, 52 

Grosses i negres, com a fruita.  4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Ficus carica 
Figa 
Primerenca 
blanca 

160 59, 60 De dins és blanca i no és gaire bon. Fa la figa rodona.  4 27 

Ficus carica 
Figa 
Primerenca 
negra 

161 59, 60 És petiteta, fa les figues allargadetes.  Fa breves i figues. És més bona que la primerenca blanca.   4 27 

Ficus carica Figa    53 No n’assecaven mai, se les mejaven sempre fresques.  4 27 

Ficus carica Figa    10 Figa fresca, fruita. 4 27 

Fragaria vesca 
Maduixa de Cal 
Camalligat 

162 65, 66 Abans tenien maduixes, però diferents de les d’ara. 4 27 

Fragaria vesca 
Maduixa de Cal 
Foganyer 

163 36 
Té maduixes petites. No són tan vermelles com els maduixots, però són bones. Les van collir 
una vegada d'un camp quan feien de pastors, fa més de 50 anys.  

4 27 

Mespilus 
germanica 

Nespru  220 2, 3 Vermellosos i amb punxes al cap. N’havien menjat i diuen que no eren pas despreciables. 4 27 

Mespilus 
germanica 

Nespres  220 15 
Tenien nespres, d’aquells petitons, que són les nesples. Eren bones, però havien de ser 
madures, sinó eren aspres. 

4 27 

Mespilus 
germanica 

Nespru  220 18, 19, 20 Nesprus, era un fruit més petit que el d’ara, però amb un color igual que els d’ara quasi.  4 27 

Mespilus 
germanica 

Nespres  220 62, 63, 64 Les nespres també les recollien. Sembla una serva grossa, fa tres punxes.  4 27 

Mespilus 
germanica 

Nespres  220 65, 66 Nesprer del d’abans, encara n’hi ha un.  4 27 



Prunus 
armeniaca 

Marcoc 
(indefinida) 

287 2, 3 
No queden marcoquets dels que tenien abans. Els albarcocs que tenien abans eren dels 
grossos i que es posaven ben vermells.  

4 27 

Prunus 
armeniaca 

Albercoc de 
Galta vermella 

288 4 Fa albercocs amb una galta vermella, molt bons.  4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus 
armeniaca 

Marcoc Gran 289 16, 17 Es fan molt més grans. Són bons però si són molt madurs es tornen negres de dins. 4 27 

Prunus 
armeniaca 

Albercoc Groc 290 53 No n’hi havia gaires. No li agraden gaire els albercocs, són més farinosos que els préssecs.  4 27 

Prunus 
armeniaca 

Marcoc Groguet 
gros 

291 59, 60 També tenia marcoquers, n’hi havia un de gros boníssim, de color groguet.  4 27 

Prunus 
armeniaca 

Marcoc Gros 292 36 Era una mica vermellós. Molt bons i molt dolços.  4 27 

Prunus 
armeniaca 

Marcoc Gros 293 44 
En tenien molts als marges al secar, i feien els marcocs molt grossos, de la mida de prèssecs 
petits.  

4 27 

Prunus 
armeniaca 

Marcoc 
Mitjanet 

294 36 Groc. Molt bons i molt dolços.  4 27 

Prunus 
armeniaca 

Marcoc Petit 295 36 Groc. Molt bons i molt dolços. 4 27 

Prunus 
armeniaca 

Marcoc Petit 
que 
vermellejava 

296 59, 60 L’albercoquer  petit també era bo, vermellejava.  4 27 

Prunus 
armeniaca 

Albercoc Petitó 297 16, 17 Petits, molt petits. Són bons. 4 27 

Prunus 
armeniaca 

Marcoc 
Vermellós 

298 
48, 49, 50, 
51, 52 

En tenien un de grós i que feia marcocs molt bons, boníssims. El marcoc era groguet i bo i 
vermellós.  

4 27 



Prunus 
armeniaca 

Albercoc 
(Indeterminat 
1) 

  62 
D’albercocs també en tenien de dues menes, eren dos albercoquers immensos, però no 
recorda el nom de les varietats.  

4 27 

Prunus 
armeniaca 

Albercoc 
(Indeterminat 
2) 

  62 
D’albercocs també en tenien de dues menes, eren dos albercoquers immensos, però no 
recorda el nom de les varietats.  

4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus 
armeniaca 

Marcoc    23, 24 N'hi havia, pel consum.  4 27 

Prunus avium Cirera  299 59, 60 Un de molt semblant a la picota, però més gran encara.  4 27 

Prunus avium Cirera Blanca 300 8, 9 Petita i bona, primerenca. Com la de Cal Pleixats.   4 27 

Prunus avium Cirera Blanca 300 59, 60 Cirera blanca, petita com la Burdisenca però de color blanc.  4 27 

Prunus avium Cirera Blanca 300 61 
Eren molt dolces, més petites que les de cor de colom però tampoc petites petites del tot. 
Blanquinoses tirant a rosades. Era molt comú a la zona.  

4 27 

Prunus avium 
Cirera Blanca 
de Castellfollit 

300 36 Recorda que en tenien allí, pel consum.  4 27 

Prunus avium Cirera Blanca 300 2, 3 
Cireres petites, primerenques, se'n podien menjar moltes. Blanquinoses, es tornaven 
vermelloses pel cantó del sol. De dia eren plenes de cucs, i en Josep n'anava a menjar sempre al 
vespre i així no veia les cucs. Eren unes postres farcides de tall viu.  

4 27 

Prunus avium 
Cirera 
Burdisenca 

302 59, 60 
Cirerera primerenca petita, de la d’abans. Li deien cirera Burdisenca. Eren molt bones, molt 
petites i molt vermelles, i l’arbre es carregava molt. 

4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 4 Grosses i amb molt cos (pinyol petit). 4 27 



Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 11, 12 Venien tres o quatre setmanes més tard que la negra primerenca.  4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 14, 15 Fruita fresca. 4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 18, 19, 20 
Abans la gent collia molt les cireres encara que no fossin seves. Era molt bona, en tenien un 
cirerer molt gros.  

4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 25, 26 Eren molt bones però no en feien gaires.  4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 33, 34 
També en tenia algun pagès, encara que la majoria eren de les altres, de les petitones. Eren 
molt bones les cor de colom.  

4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 35 

Era la millor varietat que hi havia. Molt i molt bona, feia poques cireres, però molt grosses, 
com un albercoc petit, i molt fortes (consistents). La carn era blanca, i de fora no es tornava 
mai vermella del tot. S’ha de collir quan una galta es torna una mica vermella, aleshores ja és 
bona, dolcíssima.  

4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 40 
Sempre n’hi havia hagut algun cirerer a casa. Eren grosses i no ben bé vermelles, pel costat del 
sol si que es tornava vermella però per l’altra banda no, eren blanquinoses.  

4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 41 Cirera grossa i tardana, tipus cor de colom.  4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 45, 46 Eren molt bones.  4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 
48, 49, 50, 
51, 52 

No acaba de ser mai vermella del tot. És grossa, més grossa que la de Sant Isidre.  4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 53 Rosadeta, no es tornava vermella del tot.  4 27 



Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 55 Grosses i bones, vermelloses.  4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 62, 63, 64 Les grosses que eren les de cor de colom, que eren blanquetes d’un costat i rosadetes de l’altre. 4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom 

303 59, 60 Cor de colom encara els en queda un, bones.  4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom petita 

304 38, 39 Més rodones i petites que les d'ara, no tan vermelles. 4 27 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom petita  

304 56 És tova i petita, i blanquinosa. No és vermella del tot, només d’una cara, color de rosa.  4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus avium 
Cirera Cor de 
colom vermella 

305 36 Ben vermella i grossa. 4 27 

Prunus avium 
Cirera de la 
Guàrdia 

306 4 Més primerenques que les cor de colom. Més petites i una miqueta àcides. 4 27 

Prunus avium 
Cirera de Sant 
Isidre 

307 
48, 49, 50, 
51, 52 

Bastant primerenca. No acaba de ser vermella. Grogosa tirant cap a vermella. No és tant grossa 
com la de cor de colom.  

4 27 

Prunus avium 
Cirera de Sant 
Jaume 

308 56 És un cirerer que tenia cireres ben madures el dia de St. Jaume, és mol tardà. 4 27 

Prunus avium 
Cirera de St. 
Joan 

309 36 Són àcides, agredolces, i petites. Però la Teresa se les menja i li agraden.   4 27 

Prunus avium Cirera Garrofal 310 56 Grossa i forta. No quedava ben vermella del tot, n’hi havia molt poques d’aquesta veiretat.  4 27 

Prunus avium Cirera del País 311 40 Eren les petites i vermelles. 4 27 



Prunus avium 
Cirera Negra 
primerenca 

311 11, 12 Venien abans que les cor de colom, tres o quatre setmanes abans.  4 27 

Prunus avium Cirera Petita 311 14, 15 Petita i vermella, com a fruita.  4 27 

Prunus avium Cirera Petita 311 23, 24 Eren dolces, però tenien més pinyol que carn. Pel consum.  4 27 

Prunus avium Cirera Petita 311 25, 26 Cireres no massa grosses i potser no eren tan bones com les d'ara, però eren bones. 4 27 

Prunus avium Cirera Petita 311 29, 30 Eren les més habituals i eren bones.  4 27 

Prunus avium Cirera Petita 311 35 Pel consum.   4 27 

Prunus avium 
Cirera Petita 
com olives 

311 47 
Cirera petita, era com una oliva. Les ciereres aguantaven molt de temps a l'arbre i eren molt 
dolces, quasi ranciejaven. Es tornaven d'un color fosc, vi, morat.  

4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus avium Cirera Petitona 311 33 
Quasi per tot arreu n'hi havia d’aquestes, eren petitones. Eren bones però li agraden més les 
noves i les de cor de colom.  

4 27 

Prunus avium Cirera Petitona 311 45, 46 
Eren petitones. Tot i ser primerenc, durava molt la producció, des l’ascenció, per la festa major 
de Rubió (mig maig), fins a final de juny. Feien molt pinyol i poca carn.  

4 27 

Prunus avium 
Cirera 
Primerenca 

311 
48, 49, 50, 
51, 52 

Venien encara abans que les de Sant Isidre, eren vermelles. Ja n'hi havia per la festa major de 
Maians.  

4 27 

Prunus avium 
Cirera 
Primerenca 

311 53 Petitones i vermelles. 4 27 

Prunus avium 
Cirera 
Primerenca 

311 57 
Cirera petita, amb molt pinyol i poca carn. Si no es menjava ben negra no valia res. En tenien 
pel gasto.  

4 27 



Prunus avium 
Cirera Negra 
petita 

311 62, 63, 64 Abans les cireres eren d’aquelles tant petites i negres, fosques.  4 27 

Prunus avium 
Cirera Negra 
primerenca 

311 8, 9 Cirerer de cireres negres, petites i primerenques. Molt petites i molt fosques.  4 27 

Prunus avium Cirera Picota 312 59, 60 També tenia la Picota, aquella que te la cua curta, però ja no en tenen.  4 27 

Prunus avium 
Cirera de Sant 
Pere 

313 40 
Eren petites i blanquinoses, no es tornaven gens vermelles, molt menys vermelles que les de 
cor de colom.  

4 27 

Prunus avium Cirera    
10, 27, 28, 
44 

Fruita pel consum.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Blanca 
allargada 

314 62, 63, 64 Tant cavallicos com prunes eren més aviat llargats.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Cavallico 315 35 Prunes vermelles, fosques, no gaire grosses.   4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Cavallico 315 47 Són de color granatós, color de vi. 4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus 
domestica 

Pruna Cavallico 
allargat 

315 62, 63, 64 Tant cavallicos com prunes eren més aviat llargats. Els cavallicos eren morats.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Cavallico 
allargat 

315 4 Té una prunera de cavallicos foscos allargats molt bons.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Cavallico 316 56 Prunes d’aquelles petitones, com una oliva d’aquestes sevillanes. 4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Clàudia 317 4 Eren les més típiques des de sempre. Però n’hi havia vàries classes de Claudies. 4 27 



Prunus 
domestica 

Pruna Clàudia 317 5, 16, 17 Fruita pel consum.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Clàudia 317 18, 19, 20 Era la prunera més bona que hi havia.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Clàudia 317 33, 34 És la més bona. 4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Clàudia 317 35 N’hi havia quatre pel consum propi.   4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Clàudia 317 
44, 59, 60, 
61 

Fruita pel consum.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Clàudia 317 56 Treu llucs per tot arreu, fruita pel consum.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Clàudia 
vermella 

318 45, 46 
Venia cap a mig setembre. Se la menjaven fresca i també l’assecaven per l’hivern, com a prunes 
seques.  

4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna de Sant 
Salvador 

319 18, 19, 20 
Eren prunes vermelles i llarguetes, que es tenien a la vinya. Se les menjaven fresques i també 
els feien servir per assecar.  

4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus 
domestica 

Pruna de Sant 
Salvador,  
Llinasosa 

319 2, 3 Venen a l'agost. Són prunes llargarudes. No es tornen negres. Molt bones.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Groga 320 56 
Prunes grogues, més grosses que la clàudia, molt grosses. Venen a mig juliol, final de juliol, són 
molt grosses per ser prunes.  

4 27 



Prunus 
domestica 

Pruna Groga de 
pell fina  

321 44 Són unes prunes grogues no gaire grosses i dolces, amb una pell molt fineta.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Groga 
petitona 

322 31, 32 Fruita pel consum.   4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Japonesa 323 16, 17 La pell salta fàcilment, es pela amb els dits. Pel consum.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Mollassa 324 35 

Eren unes prunes grogues, allargades, com un dàtil, i la gràcia era que eren dolces fins al 
pinyols mateix (a vegades les prunes vora el pinyol són àcides, aquesta no). A diferència dels 
altres tipus de pruna la carn es separava totalment del pinyol, el pinyol quedava ben net. Era 
mol dolça.  

4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Negra 
llarga 

325 14, 15 Era una pruna negra, llarga. Pel consum.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna Vermella 328 33, 34 Petites i vermelles. Tenia la pell una mica dura però també era bona.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna 
(desconeguda) 

  44 Fruita pel consum.  4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna 
(indefinida) 

  5 Fruita pel consum. 4 27 

Prunus 
domestica 

Pruna    10, 23, 24 Fruita pel consum. 4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus 
domestica var. 
institia  

Prinyó de St. 
Joan 

330 14, 15 
Eren uns prinyons que venien per St.Joan, i que eren grans com un alberoc, eren uns prinyons 
negres.  

4 27 



Prunus 
domestica var. 
institia  

Prinyó Lila 331 29, 30 Fruitapel consum.  4 27 

Prunus 
domestica var. 
institia  

Prinyó Negre 331 59, 60 Prinyons negres, pel consum.  4 27 

Prunus 
domestica var. 
institia  

Prunyó  lila 331 40 Molt dolços.  4 27 

Prunus 
domestica var. 
institia  

Prinyó    33, 34 Eren les prunes més petitones, però éren molt dolces i molt bones.  4 27 

Prunus 
domestica var. 
institia  

Prinyó    61 Com a fruita i també i assecats per als guissats.  4 27 

Prunus 
domestica var. 
institia  

Prinyó    62, 63, 64 
També tenien prinyons, que era una espècie de puna però rodoneta. Els prinyons els punxaven 
amb una agulla perquè perdessin el suc i els posaven en un garbell i s’assecaven, i els posaven 
als guisats. També els menjaven com a fruita fresca a vegades.  

4 27 

Prunus 
domestica var. 
institia  

Prunyó     67 Fruita pel consum.  4 27 

Prunus persica 
Préssec de Carn 
blanca d'agost  

342 18, 19, 20 Venien cap allà l’Agost, eren de carn blanca.  4 27 

Prunus persica Préssec d'Agost 342 59, 60 
Prèssec de l’agost, molt petitet, més aviat blanc i ratlletes vermelles. Però no és d’aigua, i és 
boníssim. 

4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 



Prunus persica Préssec d'Aigua 343 41 Carn blanquinosa, primerenc. Molt dolços i bons.  4 27 

Prunus persica 
Préssec de Sant 
Joan 

343 5 Venia per Sant Joan. Fruita pel consum.  4 27 

Prunus persica 
Préssec de Sant 
Joan 

343 17 És el primer que venia. N’hi havia sobre tot entre la vinya. Pel consum.  4 27 

Prunus persica 
Préssec de Sant 
Joan 

343 18, 19, 20 
Eren els primerencs, venien pels volts de St.Joan. Eren aquells de pell vermellosa, carn més 
aviat blanca, i que la pell seguia, que es podien pelar amb els dits.  

4 27 

Prunus persica 
Préssec de Sant 
Joan 

343 33, 34 
Prèssec d'aigua, vermellós per fora i blanc per dins. Era molt bo. Era el que venia més aviat, 
venia molt aviat.  

4 27 

Prunus persica 
Préssec de Sant 
Joan 

343 45, 46 
És aquell que ve per sant Joan, moll primerenc, molt sucós. Semblant al Gavatx però madura 
per St.Joan.  

4 27 

Prunus persica 
Préssec de Sant 
Joan 

343 55 
Eren molt tous, podies pelar-los amb els dits. La pell era vermella i la carn blanca. Venien pels 
volts de Sant Joan. 

4 27 

Prunus persica 
Préssec de Sant 
Joan 

343 38, 39 És un prèssec vermell boníssim, blanc per dins, que madura al juliol, a principis de juliol.  4 27 

Prunus persica Préssec de Porc 345 17 
Eren blancs, la carn era totalment blanca, i la pell també era blanquinosa. Eren molt bons 
també, i venien com el gavatxo més o menys, eren tardans. 

4 27 

Prunus persica 
Préssec de Sant 
Jaume 

346 8, 9 Vermells de sobre i sucosos.  4 27 

Prunus persica 
Préssec 
Primerenc 

346 53 
Préssec de tall de color blanquinós, verdós. Primerencs, venien a principis de Juliol. Rosat, 
vermellós de fora.  

4 27 

Prunus persica 
Préssec Sant 
Jaumes 

346 45, 46 Venia per St.Jaume. Pel consum.  4 27 

Prunus persica 
Préssec de Sant 
Jaume groc 

347 18, 19, 20 Eren els primers préssecs grocs que venien, venien per St.Jaume.  4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 



Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus persica 
Préssec de Sant 
Miquel 

348 41 Groc tardà de Sant Miquel. Pel consum.  4 27 

Prunus persica 
Préssec de Sant 
Miquel 

348 62, 63, 64 Venia al setembre, i era groc i molt dolç, molt bo.  4 27 

Prunus persica 
Préssec de Sant 
Pere 

349 5 Fruita pel consum.  4 27 

Prunus persica 
Préssec de Sant 
Pere 

349 23, 24 
Venia al juny, per Sant Pere. Vermellós per fora i molt sucós per dins. Tenia molt suc. Abans en 
feien pel consum.  

4 27 

Prunus persica 
Préssec de 
Santa Helena 

350 62, 63, 64 
També tenia la pell peluda com el mollàs però era fort. Era petitet, blanc, i feia una roseta de 
color de rosa en un costat. Era molt dolç i molt bo.  

4 27 

Prunus persica 
Préssec de 
Vinya 

351 56 Molt pocs, algun a la vinya, pel consum.  4 27 

Prunus persica 
Préssec Groc de 
vinya 

351 29, 30 Abans n'hi havia varis entremig de la vinya, pel consum.  4 27 

Prunus persica 
Préssec Groc de 
vinya 

351 37 
Per aquí baix, a Can Mercaderet hi havia algun presseguer entre la vinya, alguns de grocs, i uns 
altres més aviat vermells (en deien Gavatxos) 

4 27 

Prunus persica 
Préssec Groc de 
vinya 

351 44, 54 Fruita pel consum.  4 27 

Prunus persica 
Préssec Groc de 
vinya 

351 53 Venia a l’Agost. Pel consum.  4 27 

Prunus persica 
Préssec de 
Vinya 

351 4 Eren una mica més grossos i massissos que els que en diuen ara prèssecs de vinya.  4 27 

Prunus persica 
Préssec del 
Pinyol dolç 

352 18, 19, 20 
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.  

4 27 

Prunus persica Préssec Gavatx 353 36 També és vermell i blanc, com el mollàs, però és diferent, no té tanta aigua.  4 27 



Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus persica Préssec Gavatx 353 45, 46 Es cull al setembre, blanc, molt sucós, era el més bo que hi havia. 4 27 

Prunus persica Préssec Gavatx 353 47 Molt bo, per al consum.  4 27 

Prunus persica Préssec Gavatx 353 62, 63,64 
Més cap aquí hi havia una altra classe de préssecs, els gavatxos, que són molt grossos, blancs i 
rosadets.  

4 27 

Prunus persica 
Préssec 
Gavatxo 

353 5 És aquell blanc gros que ve al setembre. 4 27 

Prunus persica 
Préssec 
Gavatxo 

353 16, 17 
És més aviat de carn vermellosa, blanca. El color és molt semblant al dels paraguaios d’ara, 
amb el pinyol vermell, no debien produir tant com les classes d’ara i s’han perdut. Abans n’hi 
havia bastants de gavatxos.  

4 27 

Prunus persica 
Préssec 
Gavatxo 

353 23, 24 Fruita pel consum.  4 27 

Prunus persica 
Préssec 
Gavatxo 

353 27, 28 Tenien molt de renom, però ells no els van conèixer gaire. No en tenien a casa. 4 27 

Prunus persica 
Préssec 
Gavatxo 

353 31, 32 
Al fer-los al secar eren molt més bons. A més abans s'aprofitaven molt millor encara que fossin 
lletjos i fossin tacats. Eren molt bons.  

4 27 

Prunus persica 
Préssec 
Gavatxo 

353 33, 34 Grogós. Venir per allí a l'agost o primers de setembre.  4 27 

Prunus persica 
Préssec 
Gavatxo 

353 35 No hi havia grans plantacions, es plantaven als marges o entre la vinya, pel consum propi.  4 27 

Prunus persica 
Préssec 
Gavatxo 

353 37 
Per aquí baix, a Can Mercaderet hi havia algun presseguer entre la vinya, alguns de grocs, i uns 
altres més aviat vermells que en deien Gavatxos.  

4 27 

Prunus persica 
Préssec 
Gavatxo 

353 44 Vermells que arribaven al setembre, dolços i tous que no costaven de mastegar.  4 27 



Prunus persica 
Préssec 
Gavatxo 

353 49, 51, 52 Venien al setembre. Vermell per fora i blanc per dins. Eren més bons que els d’ara.  4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus persica 
Préssec 
Gavatxo 

353 4 Carn blanca i pinyol vermell. És tardà.  4 27 

Prunus persica 

Préssec 
Groguet de 
galtes 
vermelles 

354 65, 66 Groguet amb les galtes vermelles. Pel consum.  4 27 

Prunus persica Préssec Groc 355 2, 3 Fruita pel consum.  4 27 

Prunus persica Préssec Groc 355 36 Ben groc. Era el que feia els préssecs més grossos.  4 27 

Prunus persica Préssec Groc 355 45, 46 Préssec de carn groga, també era molt bo.  4 27 

Prunus persica Préssec Groc 355 57 Préssec groc. Pel consum.  4 27 

Prunus persica 
Préssec Groc, 
de Sant Llorenç 

356 35 No hi havia grans plantacions, es plantaven als marges o entre la vinya, pel consum propi.  4 27 

Prunus persica 
Préssec Groc de 
Juliol 

357 
48, 49, 50, 
51, 52 

Es collien cap a finals de juliol.  4 27 

Prunus persica Préssec Moll 358 59, 60 Els molls són aquells que venen primer, que són com aigua. Es pelen amb les mans.  4 27 

Prunus persica Préssec Mollàs 359 5 Era tou. Agafaves el prèssec i l'obries com un marcoc.  4 27 

Prunus persica Préssec Mollàs 359 18, 19, 20 
Eren uns que el pinyol era mollàs, es a dir, que s’obria sol, que s’esberlava. Et menjaves el 
préssec i el pinyol ja estava esberlat . 

4 27 



Prunus persica Préssec Mollàs 359 33, 34 El pinyol es partía. Era un préssec vermell, que venia una mica més aviat que el gavatxo.  4 27 

Prunus persica Préssec Mollàs 359 35 El pinyol quedava ben net, i moltes vegades es partia. 4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus persica Préssec Mollàs 359 36 
Eren dels que en tenien més. Blanc. S'obria, partía amb les mans. Eren molt molt sucosos, feien 
molta aigua, però desseguida s'hi posaven els cucs. Venia per allí a l'agost.  

4 27 

Prunus persica Préssec Mollàs 359 61 Era el que s'obria el pinyol. La carn era blanqueta. Estava entre les vinyes, pel consum.  4 27 

Prunus persica 
Préssec Mollàs, 
Pelut 

359 62, 63, 64 Fruita pel consum.  4 27 

Prunus persica Préssec Mollàs 359 59, 60 
Els mollassos, que vol dir que el pinyol s’obre, venen després dels molls, que també és força 
d’aigua. El mollàs és el que no era tant bo, perquè de fora, de la pell, era molt aspre, molt pelut.  

4 27 

Prunus persica 
Préssec Tardà, 
d'octubre,  de 
Vinya  

360 59, 60 
També hi havia els tardans d’octubre. És un pressec groc i que tira a fort, és el préssec de 
vinya, ja que ve cap a finals de setembre, quan collien el raïm.  

4 27 

Prunus persica Préssec Tendral 361 40 
No eren gaire vermells. Té un color vermellós però no del tot. De dins és blanc, i la pell es pela 
amb els dits. Venien entre Juliol i Agost, eren molt bons, els enyora.  

4 27 

Prunus persica Préssec    10 Molt bons, pel consum.  4 27 

Prunus persica Préssec    1, 11, 12 Fruita pel consum.  4 27 

Prunus persica Préssec    25, 26 N'hi havia molts per tot arreu, a les vinyes, pel consum.  4 27 

Prunus spinosa Aranyoner    21 Com a fruita només en menja ara, s’han de collir verds i deixar sobremadurar, sinó són aspres.  4 27 



Punica 
granatum 

Magraner Dolç 362 14, 15 Pel consum.  4 27 

Punica 
granatum 

Magraner Dolç 362 44 En tenien un de gros i vell que feia moltes magranes i bones, però es va morir.  4 27 

Punica 
granatum 

Magraner  362 8, 9, 56 No n’hi havia gaires. Pel consum.  4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Punica 
granatum 

Magraner Dolç 362 59, 60 Magranes d’aquestes dolces.  4 27 

Punica 
granatum 

Magraner  362 37 N'hi havia algun. Pel consum.  4 27 

Pyrus communis 
Pera Cara 
vermella 

356 44 Perera que fa unes peres grosses, llargues, una mica vermelletes i que arriben al setembre.  4 27 

Pyrus communis Pera Arç perer 364 57 
Peres petitones i molt bones, no són les que venen per St.Joan, venen una mica més tard. Fa 
unes peres molt petitones però molt bones. 

4 27 

Pyrus communis Pera d'Aigua 366 14, 15 Era una pera grossa. Pel consum.  4 27 

Pyrus communis Pera d'Aigua 366 16, 17 Vindria a ser com la blanquilla, un simil.  4 27 

Pyrus communis 
Pera de Closca 
de roure 

367 46 
Eren xates i curtes, molt fortes. Venien a finals d’estiu, es collien verdes abans de les glaçades i 
a casa acabaven de madurar. Es menjaven al llarg de l’hivern perquè no es podrien.  

4 27 

Pyrus communis 
Pera de Fulla de 
Roure 

367 18, 19, 20 
Era molt d’hivern, es guardaven molt per l’hivern. Es guardaven molt, eren molt rústiques, 
com una patata. Quan eren madures eren molt bones.  

4 27 

Pyrus communis Pera de Codony 368 59, 60 
És una pera grossa, maca, i té un gust semblant al codony. S’ha de collir molt madura ja que 
sinó és molt àspra, però si es cull madrua és molt bona.  

4 27 



Pyrus communis 
Pera de Cuixa 
de dona 

369 5 Es feien molt grosses i venien tardanes. Era l'última que venia 4 27 

Pyrus communis 
Pera de Cuixa 
de dona 

369 18, 19, 20 Tenia la xura d’una cuixa de dona, també venia molt tard, era una pera d’hivern.  4 27 

Pyrus communis 
Pera de Cuixa 
de dona 

369 46 Allargades, es guardaven per l’hivern.  4 27 

Pyrus communis 
Pera de Cuixa 
de dona 

369 62, 63, 64 
Les peres de cuixa de dona eren bastant dobles, molt grosses, i eren bones. Posaven palla a 
sota de l’arbre per tal que al caure no es copegessin.    

4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Pyrus communis 
Pera de Sant 
Jaume grossa 

370 2, 3 La perera de St Jaume venia al voltant de St Jaume. Feia unes peres grosses i bones.  4 27 

Pyrus communis 
Pera de Sant 
Jaume 

370 25, 26 Eren unes peres que venien per Sant Jaume i que eren bones. 4 27 

Pyrus communis 
Pera de Sant 
Jaume petita 

371 31, 32 
Són petites i aspres, sobretot la pela, s'han de pelar. Són una mica més grosses que les de Sant 
Joan. Són bones però es tornen lloques desseguida. En conserva són boníssimes. Encara els 
queda una parera. Arriben per Sant Jaume, cap a 25 de juliol.  

4 27 

Pyrus communis 
Pera de Sant 
Joan 

372 5 Fruita pel consum. 4 27 

Pyrus communis Pera Petita 372 14, 15 
Era una pera petita, que es posava amb el conill Petita com la de St.Joan. També es menjava 
com a fruita pel consum.  

4 27 

Pyrus communis 
Pera Petita / de 
St. Joan 

372 36 Són les que venien per St Joan o a començaments de juliol. Pel consum.  4 27 

Pyrus communis 
Pera 
Seremanyera 

372 4 Petitones i una mica àcides. Rendeix molt poc, en fa molt poques. Pel consum.  4 27 



Pyrus communis 
Pera 
Seremenya 

372 5 Fruita pel consum.  4 27 

Pyrus communis 
Pera 
Seremenya 

372 35 No hi havia grans plantacions, es plantaven als marges o entre la vinya, pel consum propi.  4 27 

Pyrus communis 
Pera 
Seremenya 

372 46 Petitones, venen aviat. Pel consum.  4 27 

Pyrus communis 
Pera 
Seremenya,  de 
Sant Joan 

372 59, 60 De seguida es tonrava lloca. Pel consum.  4 27 

Pyrus communis Pera Petita 372 47 
Peres petitones que són bones quan cauen a terra però després de seguida es tornen lloques, 
agafen una  textura farinosa.  

4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Pyrus communis 
Pera Petita 
(Seremenya) 

372 16, 17 
S’ha de menjar molt primerenca perquè sinó es torna lloca de dins.  L’arbre en fa moltes, fa 
poms de 5 o 6 peres. S’ha d’agafar al punt perquè sinó es torna lloca. No es pot vendre perquè 
no es conserven gaire. 

4 27 

Pyrus communis 
Pera 
Seremenya 

372 2, 3 Molt petites i rodones. Pel consum.   4 27 

Pyrus communis 
Pera 
Seremenya 

372 8, 9 Fruita pel consum.  4 27 

Pyrus communis 
Pera 
Seremenya 

372 31, 32 Quan són ben madures i estovades són molt bones. Sinó estan toves, són aspres. 4 27 

Pyrus communis 
Pera 
Seremenya 

372 37 
Cal ensopergar-les al punt, sinó es tornen lloques. Quan són madures són molt bones. Venen 
cap allà a mig juliol, principis d’agost.  

4 27 

Pyrus communis 
Pera de Sant 
Llorenç 

373 53 
Molt bona, una mica més grossa que la seremenya. Venien al 8-10 d'agost, es tornaven lloques 
de seguida. Eren vermelloses de fora. 

4 27 



Pyrus communis Pera del Juliol 374 2, 3 Venen al Juliol. Grosses i molt bones.  4 27 

Pyrus communis Pera d'Hivern  375 4 Fruita pel consum.  4 27 

Pyrus communis Pera d'Hivern  375 33, 34 
Es collia pels volts de Tots Sants i es penjaven a les bigues amb un cordill per la cua. I 
aguantaven bé, eren molt fortes i no es trencaven. Penjades anaven maduran tot l'hivern, i 
durant tot l'hivern tenien peres.  

4 27 

Pyrus communis Pera d'Hivern  375 40 Pera d’hivern, és una pera més aviat dura.  4 27 

Pyrus communis Pera d'Hivern  375 65, 66 
De peres hi havia les peres d’hivern, que es feien molt grosses, i venien tard, i es posaven en 
palla per tal que es conservessin durant l’hivern.  

4 27 

Pyrus communis Pera d'Hivern  375 29, 30 

Feia peres tardanes per guardar a l'hivern. Les cullen després de collir ametlles i van 
madurant a casa. Es poden menjar com a fruita fresca, però normalment l’Esmeralda les pela 
quan són verdes i les fa arrencar al bull amb una mica de sucre i les posa al congelador.  Són 
molt bones. 

4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Pyrus communis Pera d'Hivern  375 35 
Es cull a mig octubre, quan encara no és del tot madura, abans que glaci, i acaba de madurar un 
cop collida. Es guardava tot l’hivern, sobre el gra.  

4 27 

Pyrus communis 
Pera d'Hivern 
de cal Indiano 

376 25, 26 Fruita pel consum. 4 27 

Pyrus communis 
Pera d'Hivern 
de cal Pleixats 

377 2, 3 
Peres molt llargues i de cua petita, que es cullen verdes a l'octubre i van madurant a casa. 
Madures són molt bones.  

4 27 

Pyrus communis Pera Llimonera 378 4 Blanquetes i primerenques. Pel consum.  4 27 

Pyrus communis Pera Llimonera 378 14, 15 Fruita pel consum. 4 27 



Pyrus communis Pera Llimonera 378 18, 19, 20 Fa molt granet. Pel consum.  4 27 

Pyrus communis Pera Llimonera 378 33, 34 No es fina, és granallosa i no li agrada gaire. 4 27 

Pyrus communis Pera Llimonera 378 41  Els hi havien portat de Lleida. Pel consum.  4 27 

Pyrus communis Pera Màgica 379 57 
Són peres força grosses i maduren a final d'agost. Al tornar de la Guerra li encantava poder 
menjar aquelles peres.  

4 27 

Pyrus communis Pera Rosada 381 33, 34 Tenen un cantó rosa i l'altre verd. Pel consum.  4 27 

Pyrus communis Pera Tendral 382 35 Pera molt fina, petitona, no gaire sucosa però molt dolça. 4 27 

Pyrus communis 
Perelloner 
pedregós 

389 56 
Són peretes molt petites que venen per St.Joan, que són bones quan estan ben madures però 
cal vigilar que no siguin lloques. Tenen una capa granelluda dura just sobre el pinyol, com un 
un granet. Són molt bones, és un gust com una pera de les normals.  

4 27 

Pyrus communis Pera   
1, 10, 11, 
12, 23, 24, 
55, 56  

Fruita pel consum.  4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Pyrus communis Pera    57 Fa unes peres molt petitones però molt bones, diu que és un arç perer. Pel consum.  4 27 

Pyrus malus Poma Àcida 383 33, 34 Pomes pel consum. 4 27 

Pyrus malus 
Poma Bella - 
Lluïsa 

384 59, 60 
És una poma plana, aixafada. Era tardana, arribava a l’octubre o més tard, i es podia guardar 
tot l’hivern. Era de color groc.  

4 27 

Pyrus malus 
Poma Bellesa 
Romana 

385 35 Vermella, molt maca, però insípida i farinosa.  4 27 



Pyrus malus 
Poma Cara 
bruta 

386 31, 32 Poma petitona i tota bruta. Però eren molt i molt bones.  4 27 

Pyrus malus Poma Cumosina 387 4 
Eren les més tardanes i típiques d'aquest país. Dolcissimes i bonissimes. Era un arbre gros que 
no produïa gaire però eren molt bones.  

4 27 

Pyrus malus Poma Cumosina 387 18, 19, 20 Pomes pel consum.  4 27 

Pyrus malus 
Poma 
Cumusina 

387 5 Blanca, era la més bona que hi havia. Era una poma grossa.  4 27 

Pyrus malus 
Poma de Sant 
Jaume 

388 48, 49, 52 
Molt verdeta i més farinosa que la de Sant Joan. Tampoc eren gaire grosses. A diferència de les 
de Sant Joan, la poma de Sant Jaume era un arbre alt.  

4 27 

Pyrus malus 
Poma de Sant 
Joan 

389 2, 3 
Fan molt bona olor però són de textura basta, pel que no són tan bones com podrien semblar 
per l’olor.  

4 27 

Pyrus malus 
Poma de Sant 
Joan 

389 4 
Eren les més primerenques. Petites i àcides. Era com un arbust, no era un arbre gros. Allí on es 
moria un cep hi plantaven una pomera d'aquestes. Eren pomes petites però primerenques i 
molt bones.  

4 27 

Pyrus malus 
Poma de Sant 
Joan 

389 8, 9 Fan unes pomes eixutes, no sucoses, però fan molt bona olor. No eren massa bones per ell.  4 27 

Pyrus malus 
Poma de Sant 
Joan 

389 36 
Era una pomera petita que no creixia gaire, sinó que feia una mata. Feia les pomes petites i 
àcides.  

4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 
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Pyrus malus 
Poma de Sant 
Joan 

389 59, 60 
Es feia baixeta i treia tot de llucs, com arbusts. Feia una pometa petiteta i es deia pometa de 
St.Joan. S’havia de menjar molt madura perquè sinó era molt  i molt àspra, no valia gran cosa.  

4 27 

Pyrus malus 
Poma de Sant 
Joan 

389 62, 63, 64 És aquella que la pomera és petiteta com un arbust, i que la poma era àspra si no era madura.  4 27 



Pyrus malus 
Poma de Sant 
Joan no 
farinosa 

390 
48, 49, 50, 
51, 52 

Eren un arbust i venien primerenques, per Sant Joan. Eren unes pomes petitetes, blanques 
tirant a grogues. Feien molta olor. Era dolça i no era farinosa.  

4 27 

Pyrus malus 
Poma de Sant 
Roc 

391 46 Rodones, vermelles, plenes, que venen a l’agost. 4 27 

Pyrus malus Poma del Ciri 392 5 Pomes pel consum.  4 27 

Pyrus malus Poma del Ciri 392 17 
Eren molt bones. Feia com una forma de pera, era llargueruda. Era forta, aguantava molt, tot 
l’hivern.  

4 27 

Pyrus malus Poma del Ciri 392 31, 32 Allargades. Pomes pel consum.  4 27 

Pyrus malus Poma del Ciri 392 35 Era molt dolça, fins i tot més dolça que la Golden.  4 27 

Pyrus malus Poma del Ciri 392 
48, 49, 50, 
51, 52 

Pomes pel consum. 4 27 

Pyrus malus Poma del Ciri 392 54 Es guarden molt bé durant l'hivern.  4 27 

Pyrus malus Poma del Ciri 392 59, 60 Les del ciri diu que són molt bones, fa dos anys en van fer confitura i tot.  4 27 

Pyrus malus 
Poma del Ciri 
agredolça  

393 45, 46 Una mica agredolça, llargueruda. Pel gasto.  4 27 

Pyrus malus 
Poma del 
Garrimbes 

394 67 Fa unes pomes molt i molt bones, i la carn a més no s’oxida amb l’aire.  4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 
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Pyrus malus Poma d'Estiu 395 55 
Eren vermelloses i no valien gran cosa. Venien més aviat que les altres menes però eren més 
àcides, no valien gran cosa. 

4 27 



Pyrus malus Poma d'Infern 396 5 
Era una poma vermella que es feia molt tardana. Una poma forta, grossa, que es guardava. I 
s'arrugava una mica però aguantava molt a l'hivern.  

4 27 

Pyrus malus Poma d'Infern 396 18, 19, 20 Era vermella, molt vermella i una mica agredolça.  4 27 

Pyrus malus Poma Glaçada 397 17 
Era com transparent de dins, i tenia unes vinces dins, estava com graçada. Eren molt fortes de 
quixalar, semblava que quixalèssis vidre, de fora era verdeta.  

4 27 

Pyrus malus Poma Golden 398 59, 60 Pomes pel consum.  4 27 

Pyrus malus 
Poma Groga 
d'Hivern 

399 8, 9 Eren pomes grogues per guardar a l'hivern.   4 27 

Pyrus malus Poma Madalena 400 17 Eren unes pomes primerenques, rodones rodones, i molt farinoses.  4 27 

Pyrus malus Poma Manyaga 401 55 Llargueta i estreta, com una pera.  4 27 

Pyrus malus Poma Petita 402 26 Pomes pel consum. 4 27 

Pyrus malus Poma Petita 402 25 Pomes pel consum. 4 27 

Pyrus malus Poma Plana 403 31, 32 Petitones, blanquinoses i aixafades. De gust molt àcid.  4 27 

Pyrus malus Poma Plana 403 53 
Poma més aviat plana, àcida, molt sucosa, i de pell de color vermellós, que venia a l’agost o 
setembre.  

4 27 

Pyrus malus Poma Roqueta 403 55 Vermelleta i més aviat aplandada.  4 27 

Pyrus malus 
Poma 
Pomapera 

404 18, 19, 20 Era molt bona no n’ha menjat cap altra de tant bona com aquella. 4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 
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Pyrus malus Poma Reineta 405 35 Pomes pel consum. 4 27 

Pyrus malus 
Poma Verd 
donzella 

406 55 Planeta i rodona. Feia olor a medicina però era bona. 4 27 

Pyrus malus 
Poma 
Vermelleta 

407 10 No gaire grossa, no era cap cosa. Pel consum.  4 27 

Pyrus malus 
Poma 
Vermellosa 

407 31, 32 Pomes pel consum. 4 27 

Pyrus malus 
Poma 
Vermellosa 

407 33, 34 N'hi havia de molt bones, però no tenien nom, eren pomes. 4 27 

Pyrus malus Poma    45, 46 Poma rodona, pel gasto.  4 27 

Pyrus malus Poma    59, 60 Forta i vermelleta, pel consum.  4 27 

Pyrus malus Poma    11, 12 Primerenca, pel gasto.  4 27 

Pyrus malus Poma    11, 12 Tardana, pel gasto.  4 27 

Pyrus malus Poma    
23, 24, 40, 
57 

Pomes pel consum. 4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva Petita 484 4 
N'hi havia de vàries classes i algunes eren molt bones. N'hi havia de més grossetes, més bones i 
més dolces, i d’altres de més petites no tant bones.  

4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva Petita 484 29, 30 
Hi havien serveres que les feien molt més grosses les unes que les altres, les que neixien en 
una rasa normalment eren més petites, i les plantades les feien més grosses 

4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva Petita 484 57 Les trobaven pel bosc, n'hi havia de grosses i de petites.  4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 



Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 13 En menjaven, ben madures.  4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 14, 15 Són molt aspres si és mengen verdes, s’han de menjar ben madures, i així eren molt bones.  4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 36 Les menjaven seques i tendres, però que fóssin ben madures. 4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 40 
Creixien pels marges i pel bosc, i eren molt bones, però s’havia d’esperar que fossin ben 
madures.  

4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 
48, 49, 50, 
51, 52 

És un arbre que el fruit que fa són les serbes. Abans se les menjaven, i n'hi havia per tot arreu, 
a tot arreu, però ja no en queden enlloc. 

4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 53 Serves en menjaven, però havien ser molt madures, sobremadurades, sinó eren molt àspres. 4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 56 Cal menjar-les ben madures. 4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 61 Per menjar. 4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 62, 63, 64 
De serves també n’aprofitaven, i de nespres també, i tot s’ha de menjar ben madur. Madures 
eren molt bones.  

4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 67 Amb la seva iaia anaven a buscar serves.  4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 31, 32 Si són ben madures són molt bones. Els agrada menjar-ne.  4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 35 Molt bones quan són madures. Restrenyen molt, van bé contra la diarrea.  4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 45, 46 Se les menjaven, i encara les aprofiten.  4 27 



Taula 5.8. (Continuació) 
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Sorbus 
domestica 

Serva Grossa 485 4 
N'hi havia de vàries classes i algunes eren molt bones. N'hi havia de més grossetes, més bones i 
més dolces, i d’altres de més petites no tant bones. 

4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva Grossa 485 29, 30 
Hi havien serveres que les feien molt més grosses les unes que les altres, les que neixien en 
una rasa normalment eren més petites, i les plantades les feien més grosses.  En tenien una de 
molt grossa amb un tronc enorme que les feia molt guapes i molt bones. 

4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva Grossa 485 57 Les trobaven pel bosc, n'hi havia de grosses i de petites. 4 27 

Sorbus 
domestica 

Serva Bona 486 2, 3 
Hi ha una classe de serves bones que a ells els agraden molt. Quan són madures són grosses i 
negres, molt sucoses, no cóm les de les bardisses que s'assequen de seguida. Ells se les mengen 
xuclant tot el suc i els agraden molt.  

4 27 

Vitis vinifera Vinya Bartrols 532 62, 63, 64 
Feien uns grans grossos morats, i també els penjaven però no es guardaven tant com els 
Lleonard.  

4 27 

Vitis vinifera 
Vinya Blanc de 
Cal Camalligat 

533 65, 66 Cep d’abans de la fil·loxera, fa un raïm blanc.  4 27 

Vitis vinifera 
Vinya Botons 
de gall 

536 23, 24 
Era un raïm de taula. No es feia gaire gros. Era un raïm blanc i llargarut. També servia per fer 
vi, però era més aviat de taula.  

4 27 

Vitis vinifera Vinya Brumet 537 59, 60 Els raïms són mot petitets i molt dolços i bons. 4 27 

Vitis vinifera 
Vinya Brumet 
de taula 

538 35 
A l’hort té una parra de Brumet de taula. De color no és tan ros el raïm com el de brumet de vi, 
i els grans són més grossos. 

4 27 

Vitis vinifera 
Vinya 
Carregarucs 

539 
48, 49, 50, 
51, 52 

Raïms grossos, de grans rodons, blancs. Era per vi però també era bo per menjar.  4 27 

Vitis vinifera 
Vinya de St. 
Jaume 

540 61 Venien molt primerencs, per allà Sant Jaume, els raïms volaven.  4 27 



Vitis vinifera 
Vinya Sant 
Jaumes 

540 36 Era un raïm que venia per Sant Jaume, força primerenc. Era un raím blanc. 4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinifera 
Vinya Sant 
Jaumes 

540 45, 46 
Parra pel gasto de casa. Venien a primers d’agost o darrers de juliol, era el que hi havia més 
per menjar. Era blanc, feia un raïm de més d’un pam. Era el raïm que venia més aviat.  

4 27 

Vitis vinifera 
Vinya Sant 
Jaumes,  de 
Sant Jaume  

540 4 Eren per menjar i primerencs, però no per fer vi, sinó per menjar. 4 27 

Vitis vinifera 

Vinya Sant 
Jaumes , de 
Sant Jaume, 
Primerenc 

540 35 Venia aviat, per allà al 15 d’agost ja es collia, era blanc.   4 27 

Vitis vinifera 
Vinya de 
Vilafranca 

541 1 
De gra gros i blanc, per menjar. Els portaven dirèctament a la plaça i en treien molts més 
cèntims.  

4 27 

Vitis vinifera Vinya Fumat 542 35 
Brumet de taula i fumat eren raïms de taula, per menjar. Les dos eren blanques, i el fumat es 
deia així perquè el gra tenia un color grisenc, cendrós.  

4 27 

Vitis vinifera Vinya Lanjarón 545 16, 17 
Venia una mica més aviat que els altres, per menjar a la taula, rosat. Es penjava a les golfes i 
així se’n tenia per l’hivern, i si s’assecava eren panses. 

4 27 

Vitis vinifera Vinya Lleonard 547 62, 63, 64 
Era el que es guardava més per l’hivern, els penjaven i al febrer encara menjaven raïm. Era 
blanc.  

4 27 

Vitis vinifera Vinya Macabeu 548 53 Per menjar com a raïm de taula.  4 27 

Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 

550 5 
També conservaven raïm per l'hivern. El penjaven dalt les golfes amb claus i aguantava tendre, 
fresc fins Nadal. 

4 27 

Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 

550 31, 32 Es penjava per guardar tot l’hivern, blanc.  4 27 



Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 

550 41 
Blanc per penjar a l'hivern, es conservaven bé penjats. No s'assecaven, potser una mica 
mustiguets, però els menjaven tot l'any.  

4 27 

Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 

550 
48, 49, 50, 
51, 52 

Blanca. Era el més bo per menjar, quedava molt dolça. Feia un grà petit i es feia servir per 
penjar a l'hivern i s'aguantava bé.  

4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 

550 57 Per penjar a l’hivern.  4 27 

Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 
blanca 

550 36 És la que durava més dins a casa, penjada, fins al febrer. Durava més la rossa que la blanca.  4 27 

Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 

550 8, 9 Raïms penjats a l'hivern per menjar  4 27 

Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 
rossa 

551 36 
La martorella era la varietat que durava més dins a casa, fins al febrer; i  la rossa durava 
encara més que la blanca. La posaven en un punt fersc i arribava fins a la Candelera, al Febrer. 
Per la Candelera encara beneïen Martorella rossa.  

4 27 

Vitis vinifera 
Vinya 
Montògana 

553 4 
El venien al mercat per menjar, té la pell més gruixuda que les altres varietats que es feien 
servir epr menjar i per això aguantava més el red. A vegades es tapaven amb borrasses de 
cànyem per a que no els afectés tant el fred.  

4 27 



Vitis vinifera Vinya Parellada 553 57 Per menjar.   4 27 

Vitis vinifera 
Vinya 
Montònaga 
Vermella 

554 
45, 46, 59, 
60 

La vermella no rendia tant com la blanca, feia els grans més separats entre ells. Era bona per 
fer vi i també per menjar com a fruita, ja que es penjava i durava tot l'hivern, fins més enllà del 
febrer, es guardava molt. Per St Blai hi ha cases que sempre en tenien encara.  

4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinifera 
Vinya Moscatell 
(de menjar) 

555 4 

eren per menjar i més primerencs, però no per fer vi. A finals del segle XIX va arribar la 
fil·loxera. Quan van substituir les vinyes per vinyes de peu americà es van buscar millors 
terrenys ( els dolents es van deixar per les oliveres i ametllers), i encara hi ha ceps perduts per 
les muntanyes del voltant de Tous que encara són d'abans de la fil·loxera. Durant l'època en 
que la fil·loxera encara no havia arribat a Catalunya aquests pobles de Tous i del voltant 
portaven vi a vendre a França en carros carregats de bots de vi ( fets amb pell de xai) i tenien 
mala fama de jugadors i viciosos. A vegades tornaven a peu sense res i d'altres amb 2 o 3 
carros. La forma de podar els ceps és molt personal i depen del terreny. Perquè hi ha terrenys 
on pots deixar molts caps que facin molt raïm i d'altres que no. Depen de la humitat i de la 
classe de terreny. Ara hi ha molt més bosc que abans en aquest país. Durant la fil·loxera a 
França (quan encara no havia arribat aquí) es van talar molts boscos i es van fer molts feixos 
per plantar-hi ceps. Quan es van morir els van colonitzar els pins. 

4 27 

Vitis vinifera 
Vinya Moscatell 
(de menjar) 

555 30 
Un reng pel consum, per menjar. (antigament tenien tots els ceps de la vinya barrejats, 
normalment) 

4 27 

Vitis vinifera 
Vinya Moscatell 
(de menjar) 

555 29 Un reng pel consum, per menjar.  4 27 



Vitis vinifera 
Vinya Moscatell 
(de menjar) 

555 31, 32 El moscatel d’abans, el que tenen, és molt més bo que el d’ara. Per menjar.  4 27 

Vitis vinifera 

Vinya Negre de 
Tous,  
Vermellós de 
Tous 

558 59, 60 És molt bo per menjar i per penjar. Fa uns grans grossos i uns raïms llargs, molt grossos.  4 27 

Vitis vinifera Vinya Panser 559 36 Se'n podien fer panses però ells no n'havien fet mai a casa, se'l menjaven. 4 27 

Vitis vinifera Vinya Panser 559 35 Per menjar.  4 27 

Vitis vinifera Vinya Picapoll 560 35 
Era un raïm molt i molt bo per menjar, de color blanc. Tot i que no feia una pell gaire gruixuda 
es guardava molt penjat, es guardava ben bé fins a l’Abril.  

4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinifera Vinya Picapoll 560 61 Quatre ceps, per menjar.  4 27 

Vitis vinifera 
Vinya Picapolla 
allargadet 

561 31, 32 Blanc amb un granet petitó molt dolç, allargadet. Per vi i menjar 4 27 

Vitis vinifera 
Vinya Picapoll 
negre 

562 37 
Raïm per menjar molt. Feia un gra bastant grosset, com l’ungla grossa almenys, era negre. Per 
vi no era tant bo.  

4 27 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 61 
També en penjaven per guardar durant l'hivern. Grà més gros que el tendralet però menys 
atapeït.  

4 27 

Vitis vinifera 
Vinya Ull de 
llebre (de 
penjar) 

569 40 Raïms negres per penjar, per menjar, poc productius. Per vi no anava bé. 4 27 

Vitis vinifera 
Vinya Ull de 
poll (de penjar, 
blanc) 

571 40 Raïm per penjar, blanc. Per vi no anava bé.  4 27 



Vitis vinifera Vinya Valencià 573 62, 63, 64 Era molt i molt dolç. Feia un gra gros i molt ros, molt bo. No durava gaire penjat.  4 27 

Vitis vinifera 
Vinya 
Valencianes  

573 4 Eren per menjar, primerencs, però no per fer vi.  4 27 

Vitis vinifera 
Vinya Valencià 
blanc 

574 16, 17 
Per menjar a taula, n’hi havia quatre ceps. Aquest raïm que s’aprofitava per menjar es penjava 
a les golfes i així se’n tenia per l’hivern, i si s’assecava eren panses.  

4 27 

Vitis vinifera 
Vinya Valencià 
rosat 

575 16, 17 
Per menjar a taula, n’hi havia quatre ceps. Aquest raïm que s’aprofitava per menjar es penjava 
a les golfes i així se’n tenia per l’hivern, i si s’assecava eren panses.  

4 27 

Vitis vinifera Vinya    31, 32 El penjaven a l’hivern, raïm negre.   4 27 

Vitis vinifera Vinya    38, 39 Per menjar a casa, es conservaven molt bé penjats.  4 27 

Vitis vinifera Vinya    61 Raïm blanc de grans grossets que feien servir per penjar durant l'hivern.  4 27 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Ziziphus ziziphus Ginjoler  581 14 És un arbre que punxa molt i fa una fruita que són unes boletes petites que són els Ginjòls.  4 27 

Arbutus unedo Cirera de pastor    13 En menjaven, el pare en baixava quan anaven a buscar bolets, com a fruita. 4 28 

Arbutus unedo Cirera de pastor    61 En duia el pastor. 4 28 

Arbutus unedo Cirera de pastor    62, 63, 64 Les mores i cireres de pastor les aprofiten ara, però abans no 4 28 

Rubus ulmifolius Esbarzer    25, 26, 36 De mores n'havien menjat moltes, n'hi havia moltes. 4 28 

Rubus ulmifolius Esbarzer    62, 63, 64 Les mores i cireres de pastor les aprofiten ara, però abans no 4 28 



Rubus ulmifolius Esbarzer    67 
Anaven a buscar mores, però a la canalla els deien que vigilessin, que no agafessin roldó, que 
aleshores els agafava mal de panxa.  

4 28 

Prunus persica 
Préssec de 
Conserva 

344 54 

En compraven quan estiuejaven a Caldes de Boí, al tornar, que passaven per Alfarràs i en 
compraven molts. Per fer la conserva els pelaven i els posaven en una cassola amb aigua i 
sucre, els bullien, i quan estaven ben bullits els poaven en pots i feien el bany maria en una 
caldera. 

4 29 

Prunus persica 
Préssec Groc de 
vinya 

351 23, 24 Els feien servir per conservar-los en almívar. 4 29 

Prunus persica 
Préssec 
Gavatxo 

353 31, 32 Es feien conserves, eren molt bons.  4 29 

Prunus persica 
Préssec 
Gavatxo 

353 55 Era fort, no tou, i boníssim. Les dones en feien conserves, al bany maria.  4 29 

Prunus persica 
Préssec Tardà, 
d'octubre,  de 
Vinya  

360 59, 60 
També hi havia els tardans d’octubre. És un pressec groc i que tira a fort, és el préssec de 
vinya, ja que ve cap a finals de setembre, quan collien el raïm. En feien conserva.  

4 29 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat 

Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus persica Préssec    13 Feia préssec en almívar. 4 29 

Prunus persica Préssec    1 Pomes, peres i préssecs en almívar. 4 29 

Prunus persica Préssec    2, 3 
Confitures de prèssecs grossos. En almívar. Els posaven dirèctament als pots, sense pinyol, en 
pots amb sucre i al bany maria 8 minuts. No caduca mai perquè no hi ha conservants.  

4 29 

Prunus persica Préssec    62, 63, 64 Encara fa conserva de préssec. 4 29 

Pyrus communis 
Pera de Sant 
Jaume petita 

371 30, 31 Les pelen i les fan bullir en una cassola amb sucre, i les guarden en pots.  4 29 



Pyrus communis Pera d'Hivern  375 29, 39 
Les cullen després de collir les ametlles i van madurant a casa. Les pela quan són verdes i les fa 
arrencar al bull amb una mica de sucre, i les posa al congelador.  

4 29 

Pyrus communis Pera    1 Pomes, peres i préssecs en almívar. 4 29 

Pyrus communis Pera    2, 3 
Confitures de peres.  En almívar. Les posaven dirèctament als pots, sense pinyol, en pots amb 
sucre i al bany maria 8 minuts. No caduca mai perquè no hi ha conservants. 

4 29 

Pyrus malus Poma del Ciri 392 54 
Es guarden molt bé durant l'hivern. Solien fer-ne mermelades, o les feien confitades com el 
prèssec en almívar.  

4 29 

Pyrus malus Poma    1 Pomes, peres i préssecs en almívar. 4 29 

Cydonia oblonga 
Codony, 
Codonya 
Rodona xica 

128 36 
Les penjaven de cordills, als claus de les bigues. Lligaven les cues i les penjaven com el raïm. 
Les bullien pels postres i també es bevien l'aigua. Eren molt bones.  

4 31 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya 
Rodona grossa 

129 36 
Les penjaven de cordills, als claus de les bigues. Lligaven les cues i les penjaven com el raïm. 
Les bullien pels postres i també es bevien l'aigua. Eren molt bones. 

4 31 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya Rodó 
petit 

128 14, 15 Escalivades.  4 32 

Cydonia oblonga 
Codony, 
Codonya Vella, 
Rodona 

128 33, 34 
La codonyera vella era més bona que no pas la nova. Les noves són més grosses i més llises, 
però no són tan gustoses. La vella era més petitona, més rodona, i feia molta més bona olor. I 
tenia més bon gust. Però també era de més mal pelar.  Se les menjaven escalivades.  

4 32 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya Anitga 

128 29, 30 Fan unes codonyes petites com el puny o menys que puny, però fan una olor, olé. Escalivades.  4 32 



Cydonia oblonga 
Codony, 
Codonya 
d'Abans 

128 31, 32 
Feien molta olor, no eren grossos com els d’ara. En feien membrillo i també els menjaven 
escalivats al forn, com les pomes, sense sucre.  

4 32 

Cydonia oblonga 

Codony, 
Codonya Gran 
en forma de 
pera 

130 14, 15 Més àspres que les codonyes rodones, principalment per menjar cuit, escalivats.  4 32 

Ipomoea batatas Boniato Roig 179 2, 3 Escalivats.  4 32 

Ipomoea batatas Boniato Groc 181 
48, 49, 50, 
51, 52 

Per menjar, escalivats.   4 32 

Ipomoea batatas Boniato    1, 10, 56 Escalivats. 4 32 

Ficus carica Figa d'Assecar 154 8, 9 Les secaven i les guardaven en capses de cartró aixafades. 4 33 

Ficus carica Figa d'Assecar 154 16, 17 
S’assecaven per l’hivern. Posaven les figues en un filat i quan eren seques les aixafaven i les 
posaven en una caixa. Després hi posaven farina per sobre, i es conservaven tot l’hivern.  

4 33 

Ficus carica 
Figuera 
Garzeria 

154 35 Figues seques.  4 33 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Ficus carica Figa Sajaiola 154 29, 30 Ell n'assecava moltes. La majoria eren pels gossos, però ells també en menjaven.  4 33 



Ficus carica Figa Sajola 154 4 

Molt petites i blanques. Són les més típiques d'aquí. Molt dolçes, n'hi ha a molts llocs. Les 
figues sajoles es collien i es deixaven assecar en un garbell, ja que hi circula l'aire. Per que no 
s'hi posessin les mosques hi posaven una mosquitera per sobre. Quan estan ben seques 
s'aixafaven i es posen en caixes. Es poden menjar fresques però la gent les solia assecar en 
quantitat per l'hivern. 

4 33 

Ficus carica Figa Sajola 154 31, 32 Les aixafaven i les assacaven per l'hivern.  4 33 

Ficus carica Figa Sajola 154 36 

Les assacaven en assecadors fets amb canyes i unes punxes llargues, de més de 5 o 10 cm, fetes 
de corner. En punxaven vàries, per la cua de la figuera. Foradaven la canya amb una trebinella 
i hi posaven punxes de corner tot al voltant. Les guardaven dins de coves fets de vímet, els 
mateixos que feien servir per anar a rentar. N'omplien dos, plens de canyes amb les figues i es 
conservaven bé. No hi posaven farina.  

4 33 

Ficus carica Figa Sajola 154 37 
Les assecaven i les possaven guardades ben premsades, després d’enfarinar-les una mica per 
sobre.  

4 33 

Ficus carica Figa Sajola 154 41 Són les que s'assequen millor.  4 33 

Ficus carica Figa Sajola 154 42, 43 Són les que es feien servir per assecar.  4 33 

Ficus carica Figa Sajola 154 44 Blanques i petitetes, són les que van millor per assecar. 4 33 

Ficus carica Figa Sajola 154 
48, 49, 50, 
51, 52 

Figues seques.  4 33 

Ficus carica Figa Sajola 154 56 Assecaven les figues sajoles.  4 33 

Ficus carica Figa Sajola 154 62, 63, 64 
Les feien assecar. N’assecaven moltes abans, ara encara hi ha algú que n’asseca. Si plovia a 
l’època d’assecar-les malament rai.  

4 33 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 



Ficus carica Figa Sajola 154 59, 60 
Encara n’assequen ara. Les aixafen i les posen al sol en unes capsetes de fusta, o amb una 
malla, i hi posen mata perquè no es corquin. Agafen fulles de mata i les posen per sobre les 
figues perquè no es corquin, tant quan s’assequen com quan les guarden.  

4 33 

Ficus carica Figa    28 Figues seques. 4 33 

Ficus carica Figa    53 Ells no n’assecaven mai però coneixien gent que si que ho feia. 4 33 

Prunus 
domestica 

Pruna Clàudia 
vermella 

318 45, 46 Venia cap a mig setembre, i també l’assecaven per l’hivern, com a prunes seques.  4 33 

Prunus 
domestica 

Pruna Tigreta  327 59, 60 Prunes de les grosses per assecar. Feia unes prunes ben maques.  4 33 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 16, 17 Les assecaven com si fossin panses.  4 33 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 36 
Les assacaven. Les posaven en un garbell tallades per la meitat, esteses, fins que s’assecaven. 
Després les guardaven als coves de vímet.  

4 33 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 44 
Les assacaven com panses. Es cullen madures, es posen en una garbella, i s’asequen. Seques 
són molt bones.  

4 33 

Vitis vinifera Vinya Lanjarón 545 16, 17 
Aquest raïm s’aprofitava per menjar, ies penjava a les golfes i així se’n tenia per l’hivern. Si 
s’assecava eren panses.  

4 33 

Vitis vinifera Vinya Panser 559 35 A part de menjar com a fruita, també se’n feien panses.  4 33 

Vitis vinifera Vinya Panser 559 36 
Se'n podien fer panses però ells no n'havien fet mai a casa, se'l menjaven com a fruita. Havia 
sentit que l'escaldaven dins el most per després deixar-lo assecar i fer panses.  

4 33 

Vitis vinifera 
Vinya Valencià 
blanc 

574 16, 17 
Aquest raïm s’aprofitava per menjar, ies penjava a les golfes i així se’n tenia per l’hivern. Si 
s’assecava eren panses.  

4 33 

Vitis vinifera 
Vinya Valencià 
rosat 

575 16, 17 
Aquest raïm s’aprofitava per menjar, ies penjava a les golfes i així se’n tenia per l’hivern. Si 
s’assecava eren panses.  

4 33 

Taula 5.8. (Continuació) 



Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Arachis 
hypogaea 

Cacauets  19 1, 59, 60 Cacauets. 4 34 

Arachis 
hypogaea 

Cacau  19 11, 12 Cacau.  4 34 

Corylus avellana 
Avellaner 
Xicarrona 

93 46 Avellanes petites, xicarrones.  4 34 

Corylus avellana Avellaner  93 

6, 10, 28, 
33, 34, 36, 
37, 53, 57, 
61, 62, 63, 
64 

Avellanes.  4 34 

Corylus avellana Avellaner  93 27 Alguna casa en tenia un parell com a arbres fruiters. Avellanes.  4 34 

Corylus avellana Avellaner  93 56 
També hi havia força avellaners, sobre tot a les rases, encara en queda algun a les rases, però 
ningú les plega ara. Avellanes.  

4 34 

Corylus avellana 
Avellaner del 
País    

93 31, 32 Se'n fan molts, tot i que no se'n fan plantacions. Avellanes. 4 34 

Corylus avellana 
Avellaner de 
Bala  

94 46 Acabaven en punxa, eren llarguerudes.  4 34 

Corylus avellana 
Avellaner 
Rodona grossa 

95 46 Era una avellana rodona i grossa.  4 34 



Corylus avellana 
Avellaner 
Grossa d'abans 

95 31, 32 Era la del país, grossa.  4 34 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Juglans regia Noguer  183 

4, 23, 24, 
25, 26, 33, 
34, 35, 36, 
53, 55, 56, 
57, 62, 63, 
64 

Nous.  4 34 

Juglans regia Anoguer  183 61 No eren de bona classe, costava molt de  trencar i de treure la nou.  4 34 

Juglans regia 
Noguera del 
País petita 

183 31, 32 Són més petites que les d’altres classes però són més bones i gustoses, de més qualitat. 4 34 

Juglans regia Anous  183 8, 9 Nous petites, senceres.  4 34 

Juglans regia 
Anoguee, 
noguer  

183 45, 46 
A tots es camps hi havia una anoguer, sobre tot a la Segarra, els tenien per  fer ombra al 
bestiar, perquè l’anoguer fa una ombra molt fresca. Anous.  

4 34 

Juglans regia 
Noguer de nou 
grossa 

184 44 En tenien de grans i vells que feien anous grosses.  4 34 

Juglans regia 
Noguer del País  
grossa 

184 6 Han aprofitat sempre les nous. Nous grosses i que surten netes i bones. 4 34 

Juglans regia 
Noguer del País  
grossa 

184 10 Fan unes nous maques, grosses.  4 34 

Phoenix 
dactylifera 

Palma, Palmera 
datilera   

272 58 Aprofitaven els dàtils, que aporten molta energia. Sobre tot a Elx.  4 34 

Pinus pinea Pi pinyer    6 Pinyons.  4 34 



Pinus pinea Pi pinyoner    45, 46, 53 N’aprofitaven els pinyons 4 34 

Pinus pinea Pi pinyer    5 A la seva propietat n'hi ha molts i sempre han collit moltes pinyes per aprofitarne els pinyons.  4 34 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Pinus pinea Pi pinyoner    65, 66 Les pinyes de pi pinyoner també les aprofiten, pels pinyons.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Closcamolla 

333 37 Són les ametlles que es podien trencar amb les dents.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Closcamolla 

333 40 Les ametlles es trencaven molt fàcilment, era lo bo.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Closcamolla 

333 55 Ametlles pel  gasto o per vendre. 4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Mollassa 

333 62, 63, 64 Són aquelles ametlles que es trenquen amb les mans. 4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla Closca 
tova 

333 29, 30 Ametlles.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Closcamolla 

333 31, 32 Ametlles, abans ja en tenia d¡aquestes.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla de 
closca tova 

333 4 
Ametlla crua o torrada. Més modernes, produeixen bastant, però no són de qualitat ni estan 
adaptades adequadament al terreny. 

4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Mollassa 

333 33 Tenen la closca molt tova, la closca es trenca fàcilment amb les dents.  4 34 

Prunus dulcis Ametlla Tova 333 23, 24 Ametlles toves, es a dir, la closca es trenca amb la boca.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla del 
Comú 

334 7 Ametlles. Sobre tot els tenien per la pol·linització.  4 34 



Prunus dulcis 
Ametlla del 
Comú 

334 40 Cada vuit o deu en feien un de comú per la pol·linització, ja que florien més aviat. Ametlles.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Comuna, del 
Cumú 

334 
23, 24, 36, 
47 

Ametlles.  4 34 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus dulcis 
Ametlla del 
Comú 

334 35 
Són els que naixen sols, sense empeltar. No són tant bons com els que són d’una classe 
determinada perquè fan una ametlla petita i amb molta closca i poca ametlla, closca molt 
gruixuda.  

4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla del 
Comú 

334 37 Ametlles rodonetes.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla del 
Comú rodona 

334 31, 32 Del comú n’hi havia de diverses clases, aquestes eren rodones quasi com una avellana.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla del 
Cumú  

334 4 Ametlla crua o torrada. Una mica mal fetes, no van gaire bé per torrar.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla del 
Cumú  

334 29, 30 
És una ametlla de menys qualitat que la Marcona i que la Llargueta, no és tan dolça, és més 
senzilla. 

4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla del 
Cumú  

334 47 Ametlles.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla del 
Cumú  

335 44 Ametlla una mica llargueta però sense cresteta i més aviat gruixuda. 4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla del 
Comú allargada 

335 31, 32 Del comú n’hi havia de diverses clases, aquestes eren allargades. 4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla del 
Comú 
punxeguda 

336 31, 32 Del comú n’hi havia de diverses clases, aquestes eren punxegudes.  4 34 



Prunus dulcis 
Ametlla 
Desmai, Esmai 

337 
5, 38, 39, 
40, 41, 47, 
54, 55 

Ametlles.  4 34 

Prunus dulcis Ametlla Desmai 337 44 Ametlla llarga i primeta.  4 34 

Prunus dulcis Ametlla Desmai 337 56 Produien poc. Ametlles.  4 34 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus dulcis Ametlla Desmai 337 62, 63, 64 Ametlla allargada. 4 34 

Prunus dulcis Ametlla Esmai 337 7 
La gran majoria dels ametllers que tenien eren Esmai. L'ametlla la feien per vendre gairebé 
tota. 

4 34 

Prunus dulcis Ametlla Esmai 337 23, 24 
Era el que hi havia abans però produïa menys que la llargueta i la marcona, que es van posar 
de moda després.  

4 34 

Prunus dulcis Ametlla Desmai 337 31, 32 
És una ametlla especial per fer torrada, perquè les altres classes, les petitones, no es pelen. Ha 
de ser de la classe Desmai per tal que es peli bé.  

4 34 

Prunus dulcis Ametlla Desmai 337 37 Ametlles llarguerudes.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Esperança 

338 23, 24 Ametlla rodona amb molta veta sortida, feia molta cresta. Sortien quasi totes bessones  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Esperança 

338 33 Ametlla similar a la marcona, rodona, però fa una mica de cresta, com la llargueta.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Llargueta 

339 40, 54 Ametlles.   4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Farrranya 

339 33 Ametlla llarga i doble, molt grossa. 4 34 



Prunus dulcis 
Ametlla 
Llargueta 

339 4 Ametlla crua o torrada. 4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Llargueta 

339 23, 24 Més productiu que l'esmai. Ametlles.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Llargueta 

339 
29, 30, 31, 
32, 36 

Ametlles.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Llargueta 

339 33, 34 
Aguanta més a l'arbre sense caure, en comparació amb la marcona. La llargueta i la marcona 
són sense cap mena de dubte les de més qualitat.  

4 34 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Llargueta 

339 35 És la millor classe d’ametlla que hi ha.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Marcona 

340 

5, 31, 32, 
36, 38, 39, 
40, 54, 55, 
62, 63, 64 

Ametlles.  4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Marcona 

340 23, 24 Més productiu que l'esmai. Ametlles. 4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Marcona 

340 29, 30 És l’ametlla més bona que hi ha. 4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Marcona 

340 33, 34 

Molt rodona. És molt bona però té el problema que cau bastant, més que la llargueta. Si no 
l'enganxes una mica verda, cau. La marcona és més bona que la llargueta. És la més ben 
pagada. Els senglars també la prefereixen: si hi ha un ametller de llargueta i un altre de 
marcona, t'enganxen primer el de marcona (perquè és la més bona i la més senzilla de fer 
caure, es refreguen a l'arbre per fer-les caure).  

4 34 

Prunus dulcis 
Ametlla 
Marcona 

340 37 Ametlles rodonetes. 4 34 



Prunus dulcis 
Ametlla de 
Santa 
Esperança 

341 44 
Era una ametlleta bo i rodona que feia una cresteta a sobre, a un cantó de la closca.  Era una 
mica llargueta però no gaire. La closca era molt dura i costaven molt de trencar. 

4 34 

Prunus dulcis Ametlla    
1, 2, 3, 11, 
12, 14, 15, 
45, 46, 57 

Ametlles.  4 34 

Prunus dulcis Ametlla    27 Es plantaven allí on no s'hi podia fer res. Ametlles.  4 34 

Prunus dulcis Ametlla    28 Als pitjors terrenys. Ametlles.  4 34 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Quercus ilex Alzina    6 
Els glans de les alzines dolces els havien escalivat com castanyes quan era jove. S'ha de seguir 
les alzines que coneixes que són dolces. Sota Cal Reixachs n'hi havia hagut una que feia els 
aglans llargs i molt bons, dolços. 

4 34 

Borago 
officinalis 

Borratja    7 Uns parents de la dona en feien bunyols.  4 37 

Borago 
officinalis 

Borratja    16, 17 

Es menjaven les fulles arrebossades, amb farina, i eren molt bones. Ja triaven les fulles 
tendretes perquè hi hagués menys pels dels que punxen. Si eren dures s’havien de rascar i 
portaven molta feina. Ara no en mengen, però hi ha gent que en menja encara, sobre tot els 
castellans. El que fan ara és escaldar-les i aleshores les fulles es pelen per treure els pels, i 
s’arrebossen amb aigua i farina. Ells ja en recollien abans que vinguessin els castellans, els 
seus avis ja en recollien. 

4 37 



Borago 
officinalis 

Borratja    21 
De petita menjaven les borrajes rebossades i ensucradetes, ho feia la seva mare. Eren bones, 
ara ja no en fa.  

4 37 

Sambucus nigra Saüc    21 Amb la flor de saüc arrebossada en fa bunyols.  4 37 

Cynara 
cardunculus 

Herbacol  131 4, 5 
La llet de cabra es considerava la més bona i cuatllava més bé al fer mató. La feien quallar amb 
herbacol o amb flor d'escarxofa.  

4 39 

Cynara 
cardunculus 

Herbacol  131 23, 24 
No havien tingut cabres., i per tant normalment no feien mató, només ocasionalment. Algun 
cop n'havien fet amb herbacol. A Can Joveró sí que en feien sovint.  

4 39 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 



Cynara 
cardunculus 

Herbacol  131 42, 43 

El mató l’han fet tota la vida amb herbacol, encara en fan de tant en tant, i cullen la seva pròpia 
herbacol. Com que en cullen bastanta i ells en fan servir molt poca, la donen a una senyora que fa 
matons, de Veciana. L’herbacol va molt cara si es ven, perquè costa molt d’arreplegar, i pesa molt 
poc. L’herbacol s’ha de collir al moment i deixar assecar, ha de ser de bona qualitat. S’ha de collir la 
flor quan comença a estar pansida, abans que estigui llaorada, però tampoc quan esta la flor tendra. 
La flors ja ha se ser seca pansida, i aleshores els fliets (les floretes) segueixen. S’ha de collir en 
aquest punt, en que segueixen les floretes però no puja el papus. L’herbacol s’ha de collir amb 
temps sec, quan hi ha humitat no s’arrenca i no queda bé, ha de ser un dia de sol. A molts llocs fan 
mató amb quall (químic) i amb suc de llimona, però el gust i la textura és molt diferent, queda molt 
més bo amb herbacol. El mató fet amb herbacol no es guarda 8 dies a diferència del fet amb quall 
químic, no es guarda gaire, però és molt bo. La recepta li va explicar la iaia. Als 7 anys ja munyia 
cabres. Per 2 litres de llet hi posava un pessic una mica generós, un punyet petit, d’herbacol. El que 
feien era deixar l’herbacol dins l’aigua tèbia una estoneta (ho posava en un culet de got, omplia ¼ 
del got més o menys), calenta no tèbia, i aleshores ho picava amb el morter perquè l’herbacol 
alliberés la substància (queda una aigua fosca, negrosa). Aquesta aigua és la que tiraven a la llet de 
cabra (ha de ser llet de cabra fresca, però sempre feta bullir abans, ben bullida, si no es bull la llet 
es poden agafar les febres, el Miquel les va agafar), i li tiraven quan la llet també era tèbia, quan s’hi 
podia aguantar el dit. A vegades l’herbacol també la deixaven estovant la nit abans, també es pot 
fer, però fet una estona abans amb aigua tèbia i xafat amb el morter també va bé, el que no es pot és 
posar-ho amb aigua massa calenta, perquè llavors s’escalda i no va bé. Aleshores quan havia tirat el 
suc de l’herbacol a la llet de cabra ho remenava un parell de voltes que quedés barrejat i ja ho 
deixava a la nevera perquè quallés. Quan ja estava ben quallat ho deixava escórrer una bona estona, 
que quedes ben escorregut. En una hora, quan la llet es freda, ja està quallat. Ella per exemple ho fa 
al vespre, ho deixa tota la nit a la nevera, i l’endemà al matí ho escorre i ja està el mató fet. Ha 
d’estar força estona escorrent-se, ho aboca sobre una escorredora on hi hagi un drap de cotó i s’ha 
d’esperar que quedi ben escorregut, potser un parell d’hores, o a vegades li deixa tota la nit. Mentre 
s’escorre també ha d’estar a la nevera. L’aigua que surt del mató és tota clara, s’anomena el xerigot. 
El mató se’l menjaven amb pa i sucre, o amb mel i pa.  
Hi ha gent que diu que ha fet mató amb carxofer, però no s’ho acaba de creure, l’escarxofer no 
s’arrenca bé, i a més a més no punxa.  

4 39 

Taula 5.8. (Continuació) 



Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cynara 
cardunculus 

Herbacol  131 47 

Ell cull tota la pinya de l'herbacol. Es cull quan la flor comença a estar pansida. Amb un pessic 
ja en tens prou per un litre. Normalment en possen dos pessics en una tasseta de café amb 
aigua freda, per a dos litres de llet. Posen l'herbacol a estovar la nit abans per fer-la servir al 
vespre de l'endemà. Llavors es posa en un morter sense aigua i s'aixafa, si de cas s’hi afegeix 
un rajolí d'aigua per acabar-ho d'exprimir. El suc que surt es tira al mató quan està la llet 
calenta després d'haver-la bullit. S’hi tira quan el dit ja aguanta dins la llet (ja no crema com 
per que necessitis treure el dit, pots aguantar l'escalfor). Llavors la llet queda tallada de 
seguida (10 minuts o un quart potser), i queden uns grumolls i s'ha d'escorrer. S'ha de posar a 
esocòrrer mínim dues o tres hores amb un drap sobre un colador, i s'apreta per escorre'l 
(molts cops el deixen escorrent fins l'endemà al matí). Els queda ben dur, ferm, i de dos litres 
de llet en fan una bona porció per a 5 persones. 

4 39 

Cynara 
cardunculus 

Card  132 65, 66 
Tenen cardos, que sap que es fan servir com l’herbacol, però ells els fan servir per menjar-se’ls 
com a verdura. 

4 39 

Cynara scolymus Carxofa  133 4 
La llet de cabra es considerava la més bona i la que cuallava més bé al fer mató. La feien cuallar 
amb herbacol o amb flor d'escarxofa, que també va bé.  

4 39 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 6 

Normalment donaven el gra bullit als porcs però era bo i dolç, i a vegades el feien amb llet. És 
un blat que no fa espina. El posaven dirèctament a bullir (no l'estovaven abans) i s'imflava i 
quedava llarg i tou, no li quedava pell. Si el volies amb llet primer el bullies amb aigua, 
l'escorries, i el tornaves a escalfar amb llet.  

4 39 

Vitis vinifera Vinya    33, 34 
Abans els hi sucaven pa amb vi i sucre cada dia des de bastant petits, i ara no els hi pots fer 
perquè es diu que s'acostumen a l'alcohol. És molt diferent la vida moderna.  

4 41 

Zea mays 
Blat de moro de 
Fer crispetes 

578 36 Per fer crispetes, és el que fa ara. Té el gra menut.  4 41 



Citrus limonum Llimona    1 

Per fer arrob la caldera ha de minvar a la meitat. S’hi posaven pomes i peres a trossos, peles de 
llimona, peles de taronja i trossos de meló. La caldera quasi quedava plena de fruita i llavors hi 
tiraven el most. Al reduir-se, el most anava fent espuma, i es treiaamb un girapeix. Hi sucaven 
el pa per berenar.  

4 40a 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat 

Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Citrus sinensis Taronja    1 

Per fer arrob la caldera ha de minvar a la meitat. S’hi posaven pomes i peres a trossos, peles de 
llimona, peles de taronja i trossos de meló. La caldera quasi quedava plena de fruita i llavors hi 
tiraven el most. Al reduir-se, el most anava fent espuma, i es treiaamb un girapeix. Hi sucaven 
el pa per berenar. 

4 40a 

Cucumis melo Meló    1 

Per fer arrob la caldera ha de minvar a la meitat. S’hi posaven pomes i peres a trossos, peles de 
llimona, peles de taronja i trossos de meló. La caldera quasi quedava plena de fruita i llavors hi 
tiraven el most. Al reduir-se, el most anava fent espuma, i es treiaamb un girapeix. Hi sucaven 
el pa per berenar. 

4 40a 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya 
Normal 

130 23, 24 Per fer codonyat. 4 40a 

Cydonia oblonga 
Codony, 
Codonya  

  5 Rob. Es feia amb most de vi, codonyes, i fruites. 4 40a 

Cydonia oblonga 
Codony, 
Codonya  

  18, 19, 20 

Codonyat. No és el mateix que el membrillo d’ara. Agafaven el most i hi posaven les codonyes 
tallades a trossets a dins de l’olla, i ho deixaven bullir i reduir durant molta estona, fins que 
quedava força sòlid. A vegades també hi barrejaven trossets de nous tallades petitones. Quan 
ja estava prou fet ho tallaven a trossos, hi posaven farina per sobre, i ho deixaven assecar. 
Quedava sec i espès, quedava un color fosc, com color de xocolata. Era fort de gust. Es 
guardava tot l’hivern i en podien anar menjant. El posaven en una capsa guardadet quan ja era 
sec. 

4 40a 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya  

  21 També feien codonyat a casa seva, el feien molt cuit perquè es conservés sense llimona. 4 40a 



Cydonia oblonga 
Codony, 
Codonya  

  59, 60 

El codonyat el feien amb codony i vi. Es posava a bullir, i quan quedava com sec, dur, ja estava. 
Quedava sec. Per exemple feien servir cinc quilos de codonys i uns dos o tres litres de vi. Per 
esmorzar o dinar feien servir aquest codonyat. El posaven a assecar, i a vegades quedava dur 
que no es podia ni menjar, no hi posaven farina ni res.  

4 40a 

Cydonia oblonga 
Codony, 
Codonya  

  62, 63, 64 
Posaven codonys, préssecs, peres, alberginietes petitetes, i suc de raïm e una bona cassola i i 
ho feien coure tot. Ells no ho deixaven assecar del tot, s’ho menjaven a cullerades, tal qual.  

4 40a 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Hordeum 
vulgare 

Ordi    1 
El codonyat es feia trinxant els vagots verds dels raïms, i al suc que fan, al most, afegint-hi 
farina i deixant-ho assecar al sol. Després en feien talls, era boníssim.  

4 40a 

Juglans regia Noguera  183 18, 19, 20  

Codonyat. No és el mateix que el membrillo d’ara. Agafaven el most i hi posaven les codonyes 
tallades a trossets a dins de l’olla, i ho deixaven bullir i reduir durant molta estona, fins que 
quedava força sòlid. A vegades també hi barrejaven trossets de nous tallades petitones. Quan 
ja estava prou fet ho tallaven a trossos, hi posaven farina per sobre, i ho deixaven assecar. 
Quedava sec i espès, quedava un color fosc, com color de xocolata. Era fort de gust. Es 
guardava tot l’hivern i en podien anar menjant. El posaven en una capsa guardadet quan ja era 
sec. 

4 40a 

Prunus persica Préssec    62, 63, 64 
Posaven codonys, préssecs, peres, alberginietes petitetes, i suc de raïm e una bona cassola i i 
ho feien coure tot. Ells no ho deixaven assecar del tot, s’ho menjaven a cullerades, tal qual.  

4 40a 

Pyrus communis Pera    1 

Per fer arrob la caldera ha de minvar a la meitat. S’hi posaven pomes i peres a trossos, peles de 
llimona, peles de taronja i trossos de meló. La caldera quasi quedava plena de fruita i llavors hi 
tiraven el most. Al reduir-se, el most anava fent espuma, i es treiaamb un girapeix. Hi sucaven 
el pa per berenar.  

4 40a 

Pyrus communis Pera    2, 3 El rob es feia amb fruites, aubarginia, peres i most. Era bo i una mica àcid.  4 40a 

Pyrus communis Pera    62, 63, 64 
Posaven codonys, préssecs, peres, alberginietes petitetes, i suc de raïm e una bona cassola i i 
ho feien coure tot. Ells no ho deixaven assecar del tot, s’ho menjaven a cullerades, tal qual. 

4 40a 



Pyrus malus Poma    1 

Per fer arrob la caldera ha de minvar a la meitat. S’hi posaven pomes i peres a trossos, peles de 
llimona, peles de taronja i trossos de meló. La caldera quasi quedava plena de fruita i llavors hi 
tiraven el most. Al reduir-se, el most anava fent espuma, i es treiaamb un girapeix. Hi sucaven 
el pa per berenar. 

4 40a 

Solanum 
melongena 

Aubergínia    2, 3 El rob es feia amb fruites, aubarginia, peres i most. Era bo i una mica àcid. 4 40a 

Solanum 
melongena 

Albergínia    62, 63, 64 
Posaven codonys, préssecs, peres, alberginietes petitetes, i suc de raïm e una bona cassola i i 
ho feien coure tot. Ells no ho deixaven assecar del tot, s’ho menjaven a cullerades, tal qual. 

4 40a 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Triticum 
aestivum 

Blat    18, 19, 20  

Codonyat. No és el mateix que el membrillo d’ara. Agafaven el most i hi posaven les codonyes 
tallades a trossets a dins de l’olla, i ho deixaven bullir i reduir durant molta estona, fins que 
quedava força sòlid. A vegades també hi barrejaven trossets de nous tallades petitones. Quan 
ja estava prou fet ho tallaven a trossos, hi posaven farina per sobre, i ho deixaven assecar. 
Quedava sec i espès, quedava un color fosc, com color de xocolata. Era fort de gust. Es 
guardava tot l’hivern i en podien anar menjant. El posaven en una capsa guardadet quan ja era 
sec. 

4 40a 

Vitis vinifera Vinya    1 

Per fer arrob la caldera ha de minvar a la meitat. S’hi posaven pomes i peres a trossos, peles de 
llimona, peles de taronja i trossos de meló. La caldera quasi quedava plena de fruita i llavors hi 
tiraven el most. Al reduir-se, el most anava fent espuma, i es treiaamb un girapeix. Hi sucaven 
el pa per berenar. 

4 40a 

Vitis vinifera Vinya    1 
El codonyat es feia trinxant els vagots verds dels raïms, i al suc que fan, al most, afegint-hi 
farina i deixant-ho assecar al sol. Després en feien talls, era boníssim. 

4 40a 

Vitis vinifera Vinya    2, 3 El rob es feia amb fruites, aubarginia, peres i most. Era bo i una mica àcid. 4 40a 

Vitis vinifera Vinya    5 Rob. Es feia amb most de vi, codonyes, i fruites. 4 40a 



Vitis vinifera Vinya    6 Arrob.  4 40a 

Vitis vinifera Vinya    8, 9 
Vim blanc. Calia fer bollir al foc el suc del raïm, el most, 3 o 4 hores, fins que la perola es reduïa 
a la meitat. Quedava una pasta negra molt dolça i pastosa. És empalagós. La gent hi sucava el 
pa amb la canalla.  

4 40a 

Vitis vinifera Vinya    18, 19, 20  

Codonyat. No és el mateix que el membrillo d’ara. Agafaven el most i hi posaven les codonyes 
tallades a trossets a dins de l’olla, i ho deixaven bullir i reduir durant molta estona, fins que 
quedava força sòlid. A vegades també hi barrejaven trossets de nous tallades petitones. Quan 
ja estava prou fet ho tallaven a trossos, hi posaven farina per sobre, i ho deixaven assecar. 
Quedava sec i espès, quedava un color fosc, com color de xocolata. Era fort de gust. Es 
guardava tot l’hivern i en podien anar menjant. El posaven en una capsa guardadet quan ja era 
sec. 

4 40a 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinifera Vinya    21 També feien codonyat a casa seva, el feien molt cuit perquè es conservés sense llimona. 4 40a 

Vitis vinifera Vinya    23, 24 Per fer codonyat. 4 40a 

Vitis vinifera Vinya    59, 60 

El codonyat el feien amb codony i vi. Es posava a bullir, i quan quedava com sec, dur, ja estava. 
Quedava sec. Per exemple feien servir cinc quilos de codonys i uns dos o tres litres de vi. Per 
esmorzar o dinar feien servir aquest codonyat. El posaven a assecar, i a vegades quedava dur 
que no es podia ni menjar, no hi posaven farina ni res.  

4 40a 

Vitis vinifera Vinya    62, 63, 64 
Posaven codonys, préssecs, peres, alberginietes petitetes, i suc de raïm e una bona cassola i i 
ho feien coure tot. Ells no ho deixaven assecar del tot, s’ho menjaven a cullerades, tal qual. 

4 40a 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya 
d'Abans 

128 31, 32 En feien membrillo.  4 40b 



Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya 
Rodona 

128 41 Petites i rodones, per fer codonyat (codonyes i sucre) 4 40b 

Cydonia oblonga 
Codony, 
Codonya d'Olor 

128 65, 66 Codonyes d’aquelles rodones i tant aromàtiques, per fer membrillo.  4 40b 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya  

  5 
El codonyat es feia amb codonyes i sucre. Es feia bullir molta estona i es posava en plats, 
quedava sec com una coca.  

4 40b 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya  

  7 En feien membrillo, codonyes amb sucre. 4 40b 

Cydonia oblonga 
Codony, 
Codonya  

  16, 17 De les codonyes s’en feia codonyat  (codonyes i sucre) 4 40b 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya  

  67 Amb la seva iaia feien codonyat amb els codonys (codonys i sucre) 4 40b 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya  

  59, 60 
També feien el membrillo, que és el que es coneix ara, codonyes i sucre. No el tenen a la nevera 
tampoc, però queda tou, no dur com el codonyat.  

4 40b 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya  

  62, 63, 64 Per ells el codonyat és el mateix que entenem ara per membrillo.  4 40b 

Cucurbita 
ficifolia 

Carbassa de 
Cabell d'àngel 

102 
2, 3, 11, 12, 
33, 34, 55, 
56, 59, 60 

Confitura de cabell d'àngel .  4 40c 

Cucurbita 
ficifolia 

Carbassa de 
Cabell d'àngel 

102 62, 63, 64 Fan melmelada de cabell d'àngel.  4 40c 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya  

  18, 19, 20 
Feien confitura d’alberginies, poma i codonya. Agafaven les últimes albergínies, les pomes i les 
codonyes, hi afegien la meitat de sucre i ho deixaven coure ben cuit.  

4 40c 



Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya  

  1 Melmelada de les codonyes.  4 40c 

Ficus carica Figa Sajola 154 42, 43 En fan melmelada. 4 40c 

Prunus persica Préssec    1 Melmelada de préssec.  4 40c 

Prunus spinosa Aranyoner    21 En fa mermelada.  4 40c 

Pyrus communis Pera    1 Melmelada de pera. 4 40c 

Pyrus malus Poma del Ciri 392 54 Solien fer-ne melmelada.  4 40c 

Pyrus malus 
Poma del 
Garrimbes 

394 67 Fa unes pomes molt i molt bones, ell en fa mermelada.  4 40c 

Pyrus malus Poma    17 Per fer melmelada.  4 40c 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat 

Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Pyrus malus Poma    18, 19, 20 
Feien confitura d’alberginies, poma i codonya. Agafaven les últimes albergínies, les pomes i les 
codonyes, hi afegien la meitat de sucre i ho deixaven coure ben cuit.  

4 40c 

Pyrus malus Poma    1 Melmelada de poma.  4 40c 

Rosa agrestis  Gavarrera    21 En fa melmelada, és molt bona. Abans no en feia.  4 40c 

Rosa agrestis  Gavarrera    21 
Melmelada de pètals de rosa. Abans no en feia. En mengen molt els turcs. Agafes els pètals de 
rosa, els bulls amb aigua, i hi poses tant pes de sucre com de pètals de rosa. Deixes que 
redueixi, afegeixes suc de llimona, i llestos.  

4 40c 



Rosa canina Gavarrera    21 En fa melmelada, és molt bona. Abans no en feia.  4 40c 

Rosa canina Gavarrera    21 
Melmelada de pètals de rosa. Abans no en feia. En mengen molt els turcs. Agafes els pètals de 
rosa, els bulls amb aigua, i hi poses tant pes de sucre com de pètals de rosa. Deixes que 
redueixi, afegeixes suc de llimona, i llestos.  

4 40c 

Rosa micrantha  Gavarrera    21 En fa melmelada, és molt bona. Abans no en feia.  4 40c 

Rosa micrantha  Gavarrera    21 
Melmelada de pètals de rosa. Abans no en feia. En mengen molt els turcs. Agafes els pètals de 
rosa, els bulls amb aigua, i hi poses tant pes de sucre com de pètals de rosa. Deixes que 
redueixi, afegeixes suc de llimona, i llestos.  

4 40c 

Rosa pouzinii  Gavarrera    21 En fa melmelada, és molt bona. Abans no en feia.  4 40c 

Rosa pouzinii  Gavarrera    21 
Melmelada de pètals de rosa. Abans no en feia. En mengen molt els turcs. Agafes els pètals de 
rosa, els bulls amb aigua, i hi poses tant pes de sucre com de pètals de rosa. Deixes que 
redueixi, afegeixes suc de llimona, i llestos.  

4 40c 

Sambucus nigra Saüc    21 
Melmelada del fruït de saüc. Abans no en feia, però ara en fa i diu que és molt bona, sobre tot 
per afegir als iogurts. Fa arrencar el bull al fruït del saüc, després en treu el suc, hi afegeix el 
sucre, i el suc d’una llimona com a antioxidant.  

4 40c 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Solanum 
melongena 

Albergínia    18, 19, 20 
Feien confitura d’alberginies, poma i codonya. Agafaven les últimes albergínies, les pomes i les 
codonyes, hi afegien la meitat de sucre i ho deixaven coure ben cuit.  

4 40c 

Cydonia oblonga 
Codony,  
Codonya de 
Sempre 

128 4 

Per fer rob, codonyat, feien bullir el suc del raïm amb fruites. Principalment hi posaven trossos 
de pomes, codonys, i d'altres, i hi afegien una mica de sucre. Es feia bullir fins que quedava tot 
com una massa, que es posava en  una plata enfarinada i es deixava assecar. Quedava més sec 
que el codonyar, membrillo, que es fa ara. Es tallava a tires i es guardava per tenir fruita 
durant l'hivern. La pectina dels codonys i les pomes és el que feia que s’espessís. 

4 40d 



Cydonia oblonga 
Codony / 
Codonya d'Ara 

130 4 

Per fer rob, codonyat, feien bullir el suc del raïm amb fruites. Principalment hi posaven trossos 
de pomes, codonys, i d'altres, i hi afegien una mica de sucre. Es feia bullir fins que quedava tot 
com una massa, que es posava en  una plata enfarinada i es deixava assecar. Quedava més sec 
que el codonyar, membrillo, que es fa ara. Es tallava a tires i es guardava per tenir fruita 
durant l'hivern. La pectina dels codonys i les pomes és el que feia que s’espessís. 

4 40d 

Prunus 
domestica 

Pruna    21 Fa prunes d’armanyac, una recepta d’origen francès.  4 40d 

Pyrus malus Poma    4 

Per fer rob, codonyat, feien bullir el suc del raïm amb fruites. Principalment hi posaven trossos 
de pomes, codonys, i d'altres, i hi afegien una mica de sucre. Es feia bullir fins que quedava tot 
com una massa, que es posava en  una plata enfarinada i es deixava assecar. Quedava més sec 
que el codonyar, membrillo, que es fa ara. Es tallava a tires i es guardava per tenir fruita 
durant l'hivern. La pectina dels codonys i les pomes és el que feia que s’espessís. 

4 40d 

Triticum 
aestivum 

Blat    4 

Per fer rob, codonyat, feien bullir el suc del raïm amb fruites. Principalment hi posaven trossos 
de pomes, codonys, i d'altres, i hi afegien una mica de sucre. Es feia bullir fins que quedava tot 
com una massa, que es posava en  una plata enfarinada i es deixava assecar. Quedava més sec 
que el codonyar, membrillo, que es fa ara. Es tallava a tires i es guardava per tenir fruita 
durant l'hivern. La pectina dels codonys i les pomes és el que feia que s’espessís. 

4 40d 

Vitis vinifera Vinya    4 

Per fer rob, codonyat, feien bullir el suc del raïm amb fruites. Principalment hi posaven trossos 
de pomes, codonys, i d'altres, i hi afegien una mica de sucre. Es feia bullir fins que quedava tot 
com una massa, que es posava en  una plata enfarinada i es deixava assecar. Quedava més sec 
que el codonyar, membrillo, que es fa ara. Es tallava a tires i es guardava per tenir fruita 
durant l'hivern. La pectina dels codonys i les pomes és el que feia que s’espessís. 

4 40d 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 41 Serves. Tenien secada i no es feien massa grosses. 5 27 

Arbutus unedo 
Cirereta de 
pastor  

  2, 3 N'hi ha pocs i no fan gaires cireres els de la zona.  5 43 



Arbutus unedo Cirera de pastor    4 Cireres de pastor les aprofitaven perquè passaven molt temps al bosc de nens. 5 43 

Arbutus unedo Cirera de pastor    5 
A la obaga de la Tossa n'hi ha i a vegades n'havien collit per menjar quan anaven a buscar 
bolets. 

5 43 

Arbutus unedo Cirera de pastor    7 Només en menjaven per curiositat quan anaven a buscar bolets. 5 43 

Arbutus unedo Asbrocer    8, 9 
No són massa fines però al Josep sempre n'hi havien agradat. Però no les anaven a buscar 
expressament. 

5 43 

Arbutus unedo Cirera de pastor    16, 17 Collien algunes cireres de pastor, però no moltes perquè deien que portaven molt alcohol.  5 43 

Arbutus unedo Arbocer    25, 26 
Cireres de pastor n'havien menjat allí on n'hi havien, quan passaven amb el ramat. Cap a 
Grevalosa i encara més cap a Rajadell, sobre Castellfollit del boix, n’hi ha força.  

5 43 

Arbutus unedo Cirera de pastor    27 Se les menjaven quan n'hi havia.  5 43 

Arbutus unedo 
Cirereta de 
pastor  

  29, 30 Si en trobaven en menjaven. 5 43 

Arbutus unedo Cirera de pastor    33, 34 La canalla menjava mores i cireretes de pastor quan se les trobava. 5 43 

Arbutus unedo Asburcer    
48, 49, 50, 
51, 52 

De cireres de pastor quan en trobaven sí que en menjaven.  5 43 

Arbutus unedo 
Cirerer de 
pastor,  
Asborcer  

  65, 66 
El cirerer de pastor, l’asborçer, pot servir també per emborratxar. És molt bo, però diu que 
amb aquell sucre es va mig emborratxar un dia.  

5 43 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Fragaria vesca 
Maduixeta de 
Bosc  

  18, 19, 20 
Abans també en recollien alguna. Eren molt petites però molt i molt bones. Ara quasi no n’hi 
ha però abans als torrents de la muntanya de vora la Pobla n’hi havia moltes.  

5 43 



Fragaria vesca 
Maduixa 
Silvestre   

  5 A la Pobla es feien maduixetes silvestres al bosc.  5 43 

Fragaria vesca 
Maduixa 
Silvestre   

  67 Anaven a recollir maduixes silvestres al Pirineu.  5 43 

Pinus pinea Pi pinyoner    4 Els pinyons de les pinyes els aprofitaven perquè passaven molt temps al bosc de nens. 5 43 

Prunus spinosa Arç    25, 26 No gaire bons, n'havien mastegat a vegades però eren aspres.  5 43 

Prunus spinosa Arç    29, 30 Molt madur també se'l menjaven. 5 43 

Quercus ilex Alzina    4 
A vegades també els provaven, se'ls menjaven crus de nens, però habitualment són molt 
amarcans i els glans els collien només pels porcs. 

5 43 

Quercus ilex Alzina    29, 30 

Aglans no els aprofitaven gaire perquè les alzines d'aquí no són dolces. N'hi ha alguna que sí. 
Aquelles alzines de Can Mercaderet no són del tot dolces però encara es poden menjar. Quan 
era temps de collir olives s'asseien allí i si n'hi havia encara se'n menjaven algun, però no pas 
per que fos cap menja. 

5 43 

Rubus caesius Esbarzerola    35 
Com un esbarzer comú però més feble, amb les mores no tant bones, que només fan tres o 
quatre grans. 

5 43 

Rubus ulmifolius Esbarzer    16, 17 
Ara les mores van molt buscades, són molt bones. Abans se’n collia però no anaven tant 
buscades com ara. 

5 43 

Rubus ulmifolius Esbarzer    
48, 49, 50, 
51, 52 

Als nens els deien que si menjaven mores els sortien polls. No els en deixaven menjar, per por 
que es confonguessin amb el rodlor.   

5 43 

Rubus ulmifolius Esbarzer    
29, 30, 56, 
57 

Mores.  5 43 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 



Rubus ulmifolius Esbarzer    2, 3 Quan passes vora l'esbarzer sempre n’agafes alguna.   5 43 

Rubus ulmifolius Esbarzer    4 Les mores les aprofitaven perquè passaven molt temps al bosc de nens. 5 43 

Rubus ulmifolius Esbarzer    8, 9 Les mores els agraden però no en collien expressament. 5 43 

Rubus ulmifolius Esbarzer    13 En picaven alguna i ja està.  5 43 

Rubus ulmifolius Esbarzer    18, 19, 20 Ara la gent en menja moltes encara. Abans també en menjaven alguna o altra per picar.  5 43 

Rubus ulmifolius Esbarzer    27 Es menjaven les mores quan n'hi havia.  5 43 

Rubus ulmifolius Esbarzer    33, 34 La canalla menjava mores i cireretes de pastor quan se les trobava. 5 43 

Rubus ulmifolius Esbarzer    35 En collien quatre i prou.   5 43 

Rubus ulmifolius Esbarzer    37 En menjaven algunes per picar, però no en recollien per menjar-ne massa.  5 43 

Rubus ulmifolius Esbarzer    41 Només en menjaven al passar a vora l’esbarzer, però no les portaven a casa. 5 43 

Rubus ulmifolius Mora    61 Quatre, per picar la canalla.  5 43 

Rubus ulmifolius Esbarzer    65, 66 De mores també en menjaven, sempre en menjaven, tot i que abans deien que criaven polls.  5 43 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 7 En tenien a la vinya de plantades però només les menjaven al moment, quan collien el raïm. 5 43 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 10 És una fruita àspra, no gaire més grossa que una avellana, a ell no li agrada gaire.  5 43 



Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 33, 34 Molt aspres, no li agradaven gaire. Ara ja no es planten. 5 43 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 37 A Sanaüja en tenien i en menjaven, diu que eren bones.  5 43 

Helianthus 
tuberosus 

Nyambra 
Vermellosa 

168 36 
Ells en tenien a casa, de les de pell més vermellosa.  Ella fins i tot les havia menjat crues, quan 
era una nena, per provar.  

5 44 

Oxalis sp.  
Pa amb vi, pa 
amb peixet  

  21 
De canalla, de petits, es menjaven les fulles perquè eren àcides. Era un tentempié per la 
canalla.  

5 44 

Pisum sativum 
Pèsol 
emparador 
petit 

283 4 Dolços i tendres, es menjaven directament crus, però eren petitets.  5 44 

Allium cepa Ceba Babosa 3 4, 6 Sofregit.  6 48 

Allium cepa Ceba Blanca 4 
23, 24, 59, 
60 

Sofregit. 6 48 

Allium cepa 
Ceba 
d'Amposta 

5 6, 36, 61 Sofregit. 6 48 

Allium cepa 
Ceba de 
Ciutadella 

6 
4, 8, 23, 24, 
35, 57  

Sofregit. 6 48 

Allium cepa 
Ceba de 
Figueres 

7 
6, 33, 34, 
36, 59, 60, 
61 

Sofregit. 6 48 

Allium cepa 
Ceba de 
Figueres blanca 

8 44 Sofregit. 6 48 



Allium cepa Ceba de Girona 9 31, 32 Sofregit. 6 48 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Allium cepa Ceba de Lleida  10 33, 34 Sofregit. 6 48 

Allium cepa 
Ceba 
Valenciana, de 
València 

11 

6, 8, 33, 34, 
44, 59, 60, 
61, 62, 63, 
64,  

Sofregit. 6 48 

Allium cepa 
Ceba Morro de 
Fura 

12 62, 63, 64 Sofregit. 6 48 

Allium cepa 
Ceba 
Primerenca 

13 8, 59, 60 Sofregit. 6 48 

Allium cepa Ceba    
28, 37, 44, 
53, 54, 56 

Sofregit. 6 48 

Allium cepa Ceba    41 
Tenien un colomer i van menjar colomins fins que es van acabar de perdre del tot (devorats 
per les àguiles que els caçaven). Se'ls menjaven abans que sortissin del niu. Rostits al foc, en 
una cassoleta, a talls i amb uns trossets de ceba i de tomàquets.   

6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet  
Bombilla / 
Roma 

421 57 
Per fer conserva, abans en feien molta de conserva, i després la feien servir pels guisats i 
sofregits.  

6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomata Nana 421 35 En conserva i cuita pels sofregits.  6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Buit 422 28 Conserva al bany Maria, i deprés pels sofregits.  6 48 



Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Buit 
plè 

423 6 Sofregit.  6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Cor 
de bou 

425 35 Cuit per guisats i sofregits, i també en fan conserves.  6 48 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Solanum 
lycopersicum 

Tomata de la 
Creu 

429 55 Va millor que els buits per fer conserves.  6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Montserrat 

430 29, 30 Sofregit.  6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Pebrot de Cal 
Andreu 

433 47 Cuit per guisats i sofregits, i també en fan conserves. 6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomata de Pera 447 54 Cuit per guisats i sofregits, i també en fan conserves. 6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Piera 

449 59, 60 Sofregit.   6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomata de 
Poma 

450 54 Plenes, semblants a pomes.  Cuita per guisats i sofregits, i també en fan conserves. 6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet de 
Poma 

450 65, 66 Plena, per fer conserves i després afegir a guisats i sofregits.   6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet del 
Melic 

456 42, 43 En fan conserves, i després l’afegeixen a guisats i sofregits.  6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet dels 
Massisos plens 

457 4 Sofregit.  6 48 



Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Ple   457 10 Sofregit. 6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Ple   457 11, 12 En fan pots de conserva. 6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Ple   457 44 En fa samfaina, la posa en pots i la conserva al bany Maria.  6 48 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet  Ple   457 57 
Per fer conserva, abans en feien molta de conserva, i després la feien servir pels guisats i 
sofregits. 

6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Ple   457 61 Rodonet, per fer conserva sobre tot.  6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Ple   457 16, 17 Eren els de fer conserva.  6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomata Plena 457 37 Eren plens de dintre i eren més aviat rodons, per fer conserva sobre tot.  6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Gros  460 7 Sofregit.  6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomata 
Palosanto 

463 54 Rodons i plens.  Cuita per guisats i sofregits, i també en fan conserves. 6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet 
Rocot, del 
Flotats 

464 41 

Rodó, ple, de color rosa, massís, i molt dolç, sobre tot per sofregits, guisats i conserves.  Tenien 
un colomer i van menjar colomins fins que es van acabar de perdre del tot (devorats per les 
àguiles que els caçaven). Se'ls menjaven abans que sortissin del niu. Rostits al foc, en una 
cassoleta, a talls i amb uns trossets de ceba i de tomàquets. 

6 48 



Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet 
Pometa de la 
creueta 

465 56 Sofregit i per fer conserves.  6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet    13 Per conserves fer conservres, així tenien tomàquet durant tot l’any. 6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet    21 De petita feien conserves de tomàquet, i l’anaven gastant durant tot l’any.  6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet    1, 2, 3, 8, 9 De conserva de tomàquet, encara en fa. Després la fa servir pels guisats i sofregits.  6 48 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet    5 En fa conerva, que després fa servir pels guisats.  6 48 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular 
Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Allium sativum  All    21 
Fa oli d’alls per amanir. Escalda els alls i els posa dins l’oli perquè agafi el gust. S’han d’escalar 
per matar el lluc.  

6 50 

Olea europaea Olivera    21 
Fa oli d’alls per amanir. Escalda els alls i els posa dins l’oli perquè agafi el gust. S’han d’escalar 
per matar el lluc. 

6 50 

Olea europaea Olivera    21 Oli romaní. 6 50 

Rosmarinus 
officinalis 

Romaní    21 Oli romaní. 6 50 

Prunus avium Cirera    21 
Fa vinagre de cireres. Abans no en feia. S’agafa vinagre de poma, es posa en un pot amb cireres, 
i el vinagre agafa el gust i el color de les cireres.  

6 51 

Allium sativum  All    59, 60 

La grossal que és com quatre vegades una arbequina i les fan servir per menjar, per posar en 
sal (salmorra), són boníssimes. Les fan trencades, els hi fan dos o tres talls, i així al cap d’un 
mes ja estan. Hi posen sajolida i una tros de pell de tronja o llimona. Un litre d’aigua i una tassa 
de sal, i així fan la salmorra. Abans de posar-les en conserva les tenen en aigua durant nou 
dies, i cada dia els hi canvien l’aigua, perquè perdin l’amargor. 

6 52 



Citrus limonum Llimona    59, 60 

La grossal que és com quatre vegades una arbequina i les fan servir per menjar, per posar en 
sal (salmorra), són boníssimes. Les fan trencades, els hi fan dos o tres talls, i així al cap d’un 
mes ja estan. Hi posen sajolida i una tros de pell de tronja o llimona. Un litre d’aigua i una tassa 
de sal, i així fan la salmorra. Abans de posar-les en conserva les tenen en aigua durant nou 
dies, i cada dia els hi canvien l’aigua, perquè perdin l’amargor. 

6 52 

Citrus sinensis Taronja    59, 60 

La grossal que és com quatre vegades una arbequina i les fan servir per menjar, per posar en 
sal (salmorra), són boníssimes. Les fan trencades, els hi fan dos o tres talls, i així al cap d’un 
mes ja estan. Hi posen sajolida i una tros de pell de tronja o llimona. Un litre d’aigua i una tassa 
de sal, i així fan la salmorra. Abans de posar-les en conserva les tenen en aigua durant nou 
dies, i cada dia els hi canvien l’aigua, perquè perdin l’amargor. 

6 52 

Foeniculum 
vulgare 

Funoll    44 Per amanir les olives hi posaven funoll i un tros de pela de llimona.  6 52 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    45, 46 El fonoll el posaven a les olives.  6 52 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    2, 3 Olives amanides amb sajolida, fonoll i sal.  6 52 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    17 Ells no en fan servir, però hi ha gent que el posa a les olives amb sal.  6 52 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    33, 34 Per amanir les olives, com a condiment per les olives en conserva.  6 52 

Origanum 
vulgare 

Orenga    38, 39 Com a condiment per les olives en conserva.  6 52 

Satureja 
montana 

Sajolida    4, 7 Per amanir les olives en conserva.  6 52 



Satureja 
montana 

Sajolida    35 Es posa a les olives, per donar gust, perquè és molt aromàtica.  6 52 

Satureja 
montana 

Sajolida    
33, 34, 54, 
56 

Per fer les olives en conserva.  6 52 

Satureja 
montana 

Sajolida    2, 3 Olives amanides amb sajolida, fonoll i sal.  6 52 

Satureja 
montana 

Sajolida    13 La fan servir per les olives.  6 52 

Satureja 
montana 

Sajolida    16, 17 La posen a les olives, per conservar les olives només hi posen sajolida.  6 52 

Satureja 
montana 

Sajolida    36 Serveix per amanir les olives grossals.  6 52 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Satureja 
montana 

Sajolida    59, 60 

La grossal que és com quatre vegades una arbequina i les fan servir per menjar, per posar en 
sal (salmorra), són boníssimes. Les fan trencades, els hi fan dos o tres talls, i així al cap d’un 
mes ja estan. Hi posen sajolida i una tros de pell de tronja o llimona. Un litre d’aigua i una tassa 
de sal, i així fan la salmorra. Abans de posar-les en conserva les tenen en aigua durant nou 
dies, i cada dia els hi canvien l’aigua, perquè perdin l’amargor. 

6 52 

Satureja 
montana 

Sajolida    65, 66 La sajolida la posen a les olives. 6 52 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet 
Cirereta 

424 6, 23, 24 Per sucar el pa.  6 53 



Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Penjar 

434 

8, 9, 11, 12, 
16, 17, 22, 
28, 29, 30, 
33, 34, 36, 
37, 40, 41, 
42, 43, 48, 
49, 50, 51, 
52, 54 

Per sucar el pa. 6 53 

Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Penjar de Cal 
Capgròs 

435 62, 63, 64 Per sucar el pa. 6 53 

Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Penjar de Cal 
Indiano 

436 25, 26 Per sucar el pa. 6 53 

Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Penjar de Cal 
Jordana 

437 31, 32 Per sucar el pa. 6 53 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Penjar de Cal 
Pleixats 

438 2, 3 Per sucar el pa. 6 53 

Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Penjar de cal 
Rosor 

439 59, 60 Per sucar el pa. 6 53 



Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Penjar del Prat 

440 57 Per sucar el pa. 6 53 

Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Penjar del 
Sisquet 

441 35 Per sucar el pa. 6 53 

Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Penjar francès / 
Francès  

442 1, 4, 57 Per sucar el pa. 6 53 

Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Penjar gros 

443 10 Per sucar el pa. 6 53 

Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Penjar llarg 

444 54 Per sucar el pa. 6 53 

Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Penjar petit 

445 10 Per sucar el pa. 6 53 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Penjar ros 

446 53 Per sucar el pa. 6 53 

Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
pera (penjar) 

448 59, 60 Per sucar el pa. 6 53 



Solanum 
lycopersicum 

Tomacó / 
Tomàquet de 
Rama Grossa 

451 35 Per sucar el pa. 6 53 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet Mala 
cara 

462 44 Per sucar el pa. 6 53 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    36 
Si fa aigua de menta, farigola o de marialluisa sempre hi posa una mica de fonoll ara, per donar 
bon gust.   

6 54 

Satureja 
fruticosa 

Poniol    18, 19, 20 
En la barreja d’herbes que fa per orinar hi posa totes aquestes: cua de cavall, cabellera 
d’espiga, aigua d’escarola i herba morella, i tot i que no va ni bé malament per orinar hi afegeix 
també poniol perquè hi doni bon gust.  

6 54 

Stevia 
rebaudiana 

Estevia  491 35 Edulcorant per les infusions.  6 54 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    14, 15 El granelló, la llavor, el posa a l’amanida i als guisats, que és molt bo.  6 55 

Mentha sp. Menta  217 59, 60 La menta la posen molt al guisat per donar gust.  6 55 

Origanum 
majorana 

Marduix  234 13, 35 Pels guisats. 6 55 

Origanum 
vulgare 

Orenga    45, 46 El fan servir pels rostits.  6 55 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Origanum 
vulgare 

Oregano    65, 66 També tenen oregano, pels guisats.   6 55 



Prunus 
domestica 

Pruna Cavallico 
rodonet 

316 36 
Prunes negres per assecar que es feien al secà. Eren més aviat rodonetes i s'havien d’assecar 
perquè crues eren molt aspres. Les afegien a la cassola quan feien conill, i al bullir-se ja no 
eren aspres. 

6 55 

Prunus 
domestica 

Pruna Clàudia 
vermella 

318 45, 46 
Pruna claudia vermella, que venia cap a mig setembre. L’assecaven per l’hivern, com a prunes 
seques, per afegir als guissats.  

6 55 

Prunus 
domestica 

Pruna de Sant 
Salvador 

319 18, 19, 20 
Prunes vermelles llarguetes, que es tenien a la vinya. Les feien servir per assecar i després les 
afegien als guisats.  

6 55 

Prunus 
domestica 

Pruna Petita 
per assecar 

326 8, 9 Petites, per assecar.  6 55 

Prunus 
domestica 

Pruna Tigreta  327 59, 60 Prunes de les grosses per assecar, pels guisats.  6 55 

Prunus 
domestica var. 
institia  

Prinyó Blanc 329 29, 30 Per assecar i posar als guisats.  6 55 

Prunus 
domestica var. 
institia  

Prinyó fosc 331 4 
Prunes petites i fosques que servien per assecar. S'escaldaven un moment per treure la cera de 
la pela i llavors s'assecaven amb facilitat. Un cop seques es guardaven i quan calia s’afegien als 
guisats.  

6 55 

Prunus 
domestica var. 
institia  

Prinyó verdós 332 
48, 49, 50, 
51, 52 

Eren unes prunes petites i verdoses que s’assecaven i després es feien servir pels guisats.  6 55 

Prunus 
domestica var. 
institia  

Prinyó 
(indefinida) 

  14, 15 Feia uns prinyons que eren com una cirera molt gran, els assecaven.  6 55 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 



Prunus 
domestica var. 
institia  

Prinyó    13 
Els feien assecar per l’hivern, per afegir als guisats, com prunes seques. Eren molt dolços i 
bons.  

6 55 

Prunus 
domestica var. 
institia  

Prinyó    61 Assecats per als guissats.  6 55 

Prunus 
domestica var. 
institia  

Prinyó    62, 63, 64 
Els prinyons els punxaven amb una agulla perquè perdessin el suc i els posaven en un garbell. 
Aleshores s’assecaven, els guardaven i cuan convenia els posaven als guisats.  

6 55 

Pyrus communis Pera Petita 372 14, 15 Pera petita com la de St. Joan, es posava al conill. 6 55 

Satureja 
montana 

Sajolida    58 Utilitzada com a herba aromàtica, per guissar.  6 55 

Satureja 
montana 

Sajolida    65, 66 La sajolida la fan servir per donar gust al guisat.  6 55 

Solanum 
melongena 

Albergínia    18, 19, 20 
Tallaven i assecaven les arberginies per l’hivern. Les tallaven a làmines i les deixaven assecar, 
enfilades. Després les rehidrataven i les feien servir a l’hivern pels guissats, però no era tant bo 
com quan eren fresques.  

6 55 

Sorbus 
domestica 

Serva  484 16, 17 
La gent les agafava i les assecava, com si fossin panses. Diuen que eren molt bones, que ben 
madures eren dolces. Un cop seques les guardaven i les afegien als guisats.  

6 55 

Vitis vinifera Vinya Lanjarón 545 16, 17 
Aquest raïm que s’aprofitava per menjar es penjava a les golfes i així se’n tenia per l’hivern. Si 
s’assecava eren panses, que desrpés afegien als guissats.  

6 55 

Vitis vinifera 
Vinya Valencià 
blanc 

574 16, 17 
Aquest raïm que s’aprofitava per menjar es penjava a les golfes i així se’n tenia per l’hivern. Si 
s’assecava eren panses, que desrpés afegien als guissats. 

6 55 

Vitis vinifera 
Vinya Valencià 
rosat 

575 16, 17 
Aquest raïm que s’aprofitava per menjar es penjava a les golfes i així se’n tenia per l’hivern. Si 
s’assecava eren panses, que desrpés afegien als guissats. 

6 55 

Taula 5.8. (Continuació) 



Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Crocus sativus Safrà  96 14, 15 Era molt bo, per fer sopes de verdures.  6 56 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    17 Ells no en fan servir, però hi ha gent que el posa a la sopa de peix, per marinar peix.  6 56 

Ruta chalepensis Ruda    65, 66 La seva tia en feia sopes.  6 56 

Ruta graveolens Ruda  414 65, 66 La seva tia en feia sopes.  6 56 

Thymus vulgaris Frígola    22 En feien sopes. Ells a casa no, però hi havia molta gent que en feia.  6 56 

Thymus vulgaris Frígola    23, 24 Sopa de farigola.  6 56 

Thymus vulgaris Timó    31, 32 
Per fer la sopa de timó el pa es feia talladet ben prim i també amb amb un ou si volies. 
S’escaldava una rameta de timó.  

6 56 

Thymus vulgaris Timó    61 Abans també feien sopes de timó, per menjar.  6 56 

Thymus vulgaris Farigola    2, 3, 21 Per fer sopes.  6 56 

Thymus vulgaris Farigola    16, 17 Els agrada molt la sopa de farigola.  6 56 

Thymus vulgaris Farigola    18, 19, 20 Per fer sopes, encara en fan ara.  6 56 

Thymus vulgaris Timó,  Farigola    53 Sopa de farigola.  6 56 

Calendula 
officinalis 

Calendula  59 21 Posa la flor fresca en les amanides.  6 57 



Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    14, 15 En posava i en posa a l’amanida, li agrada, fa servir el granelló (la llavor). 6 57 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Salvia officinalis Sàlvia  416 35 Se n'afegia unes fulles a l'amanida, com a condiment. 6 57 

Tropaeolum 
majus 

Caputxina  521 67 La flor de caputxina , a França, la fan servir per decorar plats.  6 57 

Olea europaea Olivera  222 40 Oli.  6 58 

Olea europaea 
Olivera 
Arbequina 

223 

2, 3, 16, 17, 
23, 24, 29, 
30, 31, 32, 
36, 37, 41, 
44, 45, 46, 
53, 55, 59, 
60, 61, 62, 
63, 64 

Oli.  6 58 

Olea europaea 
Olivera 
Arbequina 

223 7 La gran majoria de les que tenien eren arbequines. Pel consum i per vendre una mica d'oli.  6 58 

Olea europaea 
Olivera 
Arbequina 

223 40 

Abans hi havia moltes oliveres del tipus Verdal que després es van empeltar amb arbequina la 
majoria. La verdal feia una oliva més grossa, com la falange del dit gros, però no donava tant i 
no feia tant oli i per això es va anar substituint per arbequina. A més la Verdal venia més tard, i 
feia un oli que sempre era una mica més amargant, més fort. L’arbequina fa un oli més fi, més 
suau.  

6 58 

Olea europaea 
Olivera 
Arbequina 

223 4 Eren les més habituals i les més vàlides per fer oli.  6 58 

Olea europaea 
Olivera 
Arbequina 

223 33, 34 La més bona i de més qualitat és l’arbequina, per fer oli.  6 58 



Olea europaea Olivera Becarut 224 55 Oli.  6 58 

Olea europaea 
Olivera 
Corbella 

225 62, 63, 64 Era molt allargadeta, com un cagallonet de rata. Per oli.  6 58 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Olea europaea 
Olivera de 
Castellar 

226 59, 60 
Són el doble de grosses que les arbequines, i tira a vermella, no es torna negra. Costa molt de 
collir, no cauen. Les fan servir per oli. 

6 58 

Olea europaea Olivera Grossal 227 16, 17  Oli.  6 58 

Olea europaea Olivera Grossal 227 4 En conservaven en salmorra, tot i que també en poden fer oli.  6 58 

Olea europaea Olivera Grossal 227 31, 32 Per oli, però no el fa tant bo com l’arbequina.  6 58 

Olea europaea Olivera Grossal 227 33, 34 Per oli, però el més bo és el d’arbequina.  6 58 

Olea europaea 
Olivera 
Palomar 

228 33 
És la que s'ha fet sempre a la zona del Bruc. És semblant a l'arbequina però més allargada. Més 
estreta i llargaruda. Allí no s'hi fa bé l'arbequina. Per oli.  

6 58 

Olea europaea Olivera Tendral 229 61 
Abans totes eren d'aquesta varietat, encara en queda. Oliva més aviat grosseta i allargadeta. 
Per oli.  

6 58 

Olea europaea Olivera Vera 230 2, 3, 8, 9  Oli.  6 58 

Olea europaea Olivera Vera 230 33, 34 Per oli, però el més bo és el d’arbequina.  6 58 



Olea europaea Olivera Vera 230 55 És el doble de grossa que la arbequina. Fa un oli groc, espés, bo.  6 58 

Olea europaea Olivera Vera 230 59, 60 
També tenen la vera, fa una fulla molt ampla, més ampla que l’arbequina, i fa una oliva 
llargueruda, i una mica més petita que la grossal, però no tant. També en posen en sal, però no 
tant com la grossal. Per oli també serveix.   

6 58 

Olea europaea Olivera Verdal 231 
2, 3, 41, 62, 
63, 64 

Oli.  6 58 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Olea europaea 
Olivera Verdal,  
Comú 

231 40 

Abans hi havia moltes oliveres del tipus Verdal que després es van empeltar amb arbequina la 
majoria. La verdal feia una oliva més grossa, com la falange del dit gros, però no donava tant i 
no feia tant oli i per això es va anar substituint per arbequina. A més la Verdal venia més tard, i 
feia un oli que sempre era una mica més amargant, més fort. 

6 58 

Olea europaea Olivera    

5, 10, 11, 
12, 14, 15, 
18, 19, 20, 
25, 26, 27, 
28, 35, 37, 
48, 49, 50, 
51, 52 

Oli.  6 58 

Vitis vinifera Vinya Macabeu 548 16, 17 
Amb els quatre ceps que té ara al costat de la casa se’n fa el vinagre. Són de les varietats 
Macabeu, i uns quants de Valencià. És un vinagre natural.  

6 59 

Vitis vinifera 
Vinya Valencià 
blanc 

574 16, 17 
Amb els quatre ceps que té ara al costat de la casa se’n fa el vinagre. Són de les varietats 
Macabeu, i uns quants de Valencià. És un vinagre natural.  

6 59 

Vitis vinifera 
Vinya Valencià 
rosat 

575 16, 17 
Amb els quatre ceps que té ara al costat de la casa se’n fa el vinagre. Són de les varietats 
Macabeu, i uns quants de Valencià. És un vinagre natural.  

6 59 



Pistacia lentiscus Mata    59, 60 
Encara n’assequen ara. Les aixafen i les posen al sol en unes capsetes de fusta, o amb una 
malla, i hi posen mata perquè no es corquin. Agafen fulles de mata i les posen per sobre les 
figues perquè no es corquin, tant quan s’assequen com quan les guarden. 

6 60 

Allium sativum  All Blanc 14 
33, 34, 41, 
44 

Per condimentar. 6 61 

Allium sativum  All Vermellós 15 
27, 28, 33, 
34, 36, 41, 
44, 59, 60  

Per condimentar. 6 61 

Allium sativum  All    
4, 35, 37, 
53, 57 

Per condimentar. 6 61 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat 

Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Allium sativum  All    61 Els alls d’abans picaven més que els d'ara, que no piquen gens. Per condimentar.  6 61 

Allium sativum  All    5 
De ben petit la seva mare no  tenia llet i li donava puré de patates i sopa d'all i ceba (amb ou si 
n'hi havia).  Per condimentar. 

6 61 

Aloysia citrodora Marialluïsa  17 45, 46 Si en posaven una mica al menjar també era bona. 6 61 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Bitxo 
Picant 

63 37 Per condimentar. 6 61 

Capsicum 
annuum 

Pebrot Vermell 
de Navarra 

74 41 S'assequen com nyores i es van cuinant a la paella.  Per condimentar. 6 61 

Crocus sativus Safrà  96 36 
En fa i en guarda de sempre. El té repartit en diferents marges. Enguany en va collir un potet 
de vidre ple. Floreix per tot sants, primer la flor i desprès la fulla. Per condimentar. 

6 61 

Crocus sativus Safrà  96 59, 60 
També tenen safrà, de tota la vida, que cal començar a regar al setembre per tal que broti i 
floreixi. Per condimentar. 

6 61 



Diplotaxis 
erucoides 

Ravenissa 
blanca, Citrons  

  57 Ara hi ha gent que es menja la flor de la ravenissa blanca, dels citrons.   6 61 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    36 Llavors com a condiment.  6 61 

Laurus nobilis Llorer  204 
1, 4, 5, 21, 
29, 30, 38, 
39, 41 

Per condimentar. 6 61 

Laurus nobilis Llorer  204 44, 45 Com a condiment fan servir llorer, romaní, farigola, i orenga.  6 61 

Mentha sp. 
Menta del 
Cargol  

218 18, 19, 20 Per condimentar. 6 61 

Origanum 
vulgare 

Orenga    
5, 7, 21, 41, 
56 

Per condimentar. 6 61 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Origanum 
vulgare 

Orenga    1 En collien i n'assecaven per posar al menjar.  6 61 

Origanum 
vulgare 

Orenga    35 Com a espècia.  6 61 

Petroselinum 
crispum 

Julivert  238 
6, 18, 19, 
20 

Per condimentar. 6 61 

Petroselinum 
crispum 

Julivert  238 59, 60 
Julivert en tenen de sempre, no cal plantar-lo, neix sol. El julivert que tenen ara a les botigues 
no fa gens d’olor.  

6 61 

Petroselinum 
crispum 

Julivert  238 65, 66 El julivert els hi creix sol, en tenen molt. Per condimentar. 6 61 

Rosmarinus 
officinalis 

Romaní    
18, 19, 20, 
21 

Com a condiment.  6 61 



Rosmarinus 
officinalis 

Romaní    23, 24 Condiment per cuinar.  6 61 

Rosmarinus 
officinalis 

Romaní    45, 46 Com a condiment fan servir llorer, romaní, farigola, i orenga.  6 61 

Satureja 
calamintha 

Rementerola  417 67 Rementerola, és una menta molt forta, la té plantada. Per condimentar. 6 61 

Thymus vulgaris Farigola    45, 46 Com a condiment fan servir llorer, romaní, farigola, i orenga. 6 61 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    17 Per marinar peix.  6 55b 

Satureja 
montana 

Sajolida    35 La fa servir quan fa un guisat de peix, per donar gust, perquè és molt aromàtica.  6 55b 

Crocus sativus Safrà  96 14, 15 Condiment per la verdura.  6 57b 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    54 En donaven als cargols perquè tinguéssin bon gust, i també n'hi posaven quan els cuinaven.  6 60b 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    13 Per fer bullir els cargols s’hi posava fonoll, llorer i menta, per que agafessin bon gust.  6 60b 

Laurus nobilis Llauré  204 13 Per fer bullir els cargols s’hi posava fonoll, llorer i menta, per que agafessin bon gust. 6 60b 

Mentha sp. Menta  217 54 En donaven als cargols perquè tinguéssin bon gust, i també n'hi posaven quan els cuinaven. 6 60b 

Mentha sp. Menta  217 13 Per fer bullir els cargols s’hi posava fonoll, llorer i menta, per que agafessin bon gust. 6 60b 



Satureja 
montana 

Sajolida    54 En donaven als cargols perquè tinguéssin bon gust, i també n'hi posaven quan els cuinaven. 6 60b 

Hordeum 
vulgare 

Ordi Tramesó 174 30 

Al temps de la guerra també havien fet pà d'ordi, o pà de blat de moro. El pà d'ordi era dur com 
una fusta. Però ells a pagès no en van haver de menjar mai. 6 carrils. Rendia bastant però si 
feia una ventada no s'espolsava no, encara pitjor es trencava l'espiga per la base i queien totes 
les espigues. Era important segar-lo al moment, quan casi que encara era verd, a mig secar-se. 

7 62 

Hordeum 
vulgare 

Ordi Tramesó 174 29 
Al temps de la guerra també havien fet pa d'ordi, o pa de blat de moro. El pa d'ordi era dur com 
una fusta. Però ells a pagès no en van haver de menjar-ne mai.  

7 62 

Hordeum 
vulgare 

Ordi de Sant 
Isidro 

176 29 
Al temps de la guerra també havien fet pa d'ordi, o pa de blat de moro. El pa d'ordi era dur com 
una fusta. Però ells a pagès no en van haver de menjar-ne mai. 

7 62 

Secale cereale Sègol  418 5 Pa morenu.  7 62 

Secale cereale Sègol  418 6 
Pesava poc i per farina no es pagava bé. Era més per pinso que per farina. No era gaire 
apreciat.  

7 62 

Secale cereale Sègol  418 33, 34 El gra també era bo i se'n havia fet farina.  7 62 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Secale cereale Sègol  418 
48, 49, 50, 
51, 52 

Era més aviat per les bèsties però en el temps de la guerra també se'n feia pa.  7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Ariana 495 29 

Era molt pagat i molt bo. Era per pastisseria i el pagaven molt bé. Era semblant al d'ara però 
més bo. Però se'n va perdre la mena fa temps. ara hi posen blats de molt poca qualitat al pa 
perquè produeixen més. El pa d'abans era de més qualitat i durava bé tota la setmana, sense 
posar-se dur.  

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Catón 496 33 Per fer farina, pa.  Les menes han canviat per buscar la producció, no es mira per la qualitat. 7 62 



Triticum 
aestivum 

Blat de 3 
carrells 

497 59, 60 Per fer farina.  7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat del Bigoti 498 44 
Per fer farina de pa no era gaire bó aquest blat, no tenia qualitat i a més no pujava bé amb la 
llevadura, no quedava esponjós, sinó pla i esclafa, i aleshores aquest pa costava més de 
menjar).  

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat del Gra 
gros 

499 27, 28 Farina pel consum.  7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat del País  500 16, 17 Era el més bo per fer farina. 7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa 500 4 Feia la farina molt bona.  7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa 500 11 
Els cereals d’abans eren bons igual que els cereals d’ara, però el principal motiu de que ho 
deixessin va ser els inconvenients de segar-los amb la maquinaria.  Per fer farina, pa. 

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa 500 31, 32 
Es feia molt alt però feia poca espiga i poc gra, no produïa tant, però era 50 vegades més bo 
que els blats d’ara.  

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa 500 38, 39 Per fer farina, pa. 7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa 500 57 Per farina el motxo i la xeixa eren els més bons.  7 62 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa / del 
País 

500 27 Era el blat del país, pel consum.  7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa / del 
País 

500 28 Per fer farina, pa. 7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa del 
País 

500 61 Diu que per fer farina era un blat més bo que el d'ara.  7 62 



Triticum 
aestivum 

Blat Empeltat 501 35 Per fer farina, pa. 7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Estrella 502 33 Per fer farina, pa.  Les menes han canviat per buscar la producció, no es mira per la qualitat. 7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Francès 503 47 Per fer farina, pa. 7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Gros 504 11 
Els cereals d’abans eren bons igual que els cereals d’ara, però el principal motiu de que ho 
deixessin va ser els inconvenients de segar-los amb la maquinaria.  Per fer farina, pa. 

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Hivernenc 505 
48, 49, 50, 
51, 52 

Era el més habitual. Per fer farina.  7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Litori 506 22, 31, 32 Per fer farina, pa. 7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Litori 506 33 Per fer farina, pa.  Les menes han canviat per buscar la producció, no es mira per la qualitat. 7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Marius 507 33 
Feia molt bona farina, li agradaria tornar a plantr-ne però no en troba enlloc.  Per fer farina, pa.  
Les menes han canviat per buscar la producció, no es mira per la qualitat.  

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Montbui 508 6 
Per fer farina, pa. Al molí hi portaven un sac de blat i els donaven la cabusel·la i la farina. 
Llavors se'l pastaves a casa, i a les cases on hi havia forn cuinaven el pa. Moltes cases tenien 
forn.  

7 62 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Triticum 
aestivum 

Blat Montbui 508 11 
Els cereals d’abans eren bons igual que els cereals d’ara, però el principal motiu de que ho 
deixessin va ser els inconvenients de segar-los amb la maquinaria.  Per fer farina, pa. 

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Montbui 508 
25, 26, 31, 
32  

Per fer farina, pa. 7 62 



Triticum 
aestivum 

Blat Montbui 508 33 Per fer farina, pa.  Les menes han canviat per buscar la producció, no es mira per la qualitat. 7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Montcada 509 33 Per fer farina, pa.  Les menes han canviat per buscar la producció, no es mira per la qualitat. 7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 59, 60 En van fer fins als 80, ara són tot altres varietats. Per fer farina. 7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 5 Per fer farina, pa.   7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 6 Fa una farina molt bona.  7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 8, 9 Per fer farina, pa.   7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 10 
Del que es sembrava abans avui no es sembra res, s’ha perdut tot, han canviat totes les llavors.  
Per fer farina, pa.   

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 11 
De tots els blats en feien farina.  Els cereals d’abans eren bons igual que els cereals d’ara, però 
el principal motiu de que ho deixessin va ser els inconvenients de segar-los amb la maquinaria. 

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 

16, 17, 25, 
26, 35, 45, 
46, 47, 48, 
49, 50, 51, 
52, 55 

Per fer farina, pa.   7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 23, 24 
Ara es torna a parlar de diversificar les menes de cereal, demanen que es faci varietat de nou. 
Hi torna a haver demanda de blat de classes antigues, que fan la farina i el pa més bo.  

7 62 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 33, 34 Fa bona farina. Les menes han canviat per buscar la producció, no es mira per la qualitat. 7 62 



Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 36 Era el blat més bo.  Per fer farina, pa.   7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 53 Era la varietat més habitual.  Per fer farina, pa.   7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 56 És el que es feia més. Per fer farina, pa.   7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Motxo 510 57 Per farina el motxo i la xeixa eren els més bons.  7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Panedós 511 47 Era un blar fariner, molt bo per fer farina.  7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Paner 512 
14, 15, 38, 
39, 40 

Per fer farina, pa.   7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Paner 2 513 33 Per fer farina, pa.  Les menes han canviat per buscar la producció, no es mira per la qualitat. 7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa, 
Xeixa de Valls, 
Blat Primerenc 

514 
5, 8, 9, 22, 
45, 47 

Per fer farina, pa.   7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa de 
Valls 

514 33, 34 
Per fer farina, pa.  Les menes han canviat per buscar la producció, no es mira per la qualitat.Les 
menes han canviat per buscar la producció, no es mira per la qualitat. 

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa de 
Valls 

514 40 
A la postguerra el blat s’havia de portar al Servei Nacional del Blat, controlat per la dictadura, i 
aleshores s’havia de donar un cupo, es a dir, una part del blat se’ls havia de donar.  Per fer 
farina, pa.   

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa 
Primerenca 

514 10 
Del que es sembrava abans avui no es sembra res, s’ha perdut tot, han canviat totes les llavors.  
Per fer farina, pa.   

7 62 

Taula 5.8. (Continuació) 



Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa 
Primerenca 

514 23, 24 
Ara es torna a parlar de diversificar les menes de cereal, demanen que es faci varietat de nou. 
Hi torna a haver demanda de blat de classes antigues, que fan la farina i el pa més bo. 

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa 
Primerenca 

514 44 
Feia una espiga molt llarga però prima perquè el gra era petit, però la seva farina era bona pel 
pa, tenia bon gust. Era més bona que la d'ara.  

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa 
Primerenca,  de 
Valls 

514 29, 30 

El gra era molt bo, feia molta farina, però produïa poc per hectària. La farina que feia era molt 
bona comparat amb la que fan els blats d’ara. Ara hi posen blats de molt poca qualitat al pa 
perquè produeixen més, però són blats de farratge. El pa d'abans era de més qualitat i durava 
bé tota la setmana, sense posar-se dur.  

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Rus 515 10 
Feia una espiga grossa, grans grossos, però portava mot segó i poca farina, no se’n va plantar 
gaire.  Per fer farina, pa.   

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Tardà,  de 
Sant Josep  

516 29 
Ara hi posen blats de molt poca qualitat al pa perquè produeixen més, però són blats de 
farratge. El pa d'abans era de més qualitat i durava bé tota la setmana, sense posar-se dur. Per 
fer farina, pa.   

7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Victorius 517 56 Per fer farina, pa.   7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat Xeixa de 
Sant  Puvim 

518 35 Per fer farina, pa.   7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat    

1, 2, 3, 7, 
18, 19, 20, 
37, 41, 42, 
43 

Per fer farina, pa.   7 62 

Triticum 
aestivum 

Blat    12 
Eren bons igual els cereals d’ara però el principal motiu de que ho deixessin va ser els 
inconvenients de segar-los amb la maquinaria.  Per fer farina, pa.   

7 62 



Triticum 
dicoccon* 

Pisana  519 

4, 10, 23, 
24, 25, 26, 
29, 30, 36, 
40 

Per fer farina, pa.  *No és descartable que es tract d’una altra espècie del gènere Triticum. 
S’esta duent a terme un estudi per tal de determinar-ho amb claredat.  

7 62 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Triticum 
dicoccon* Pisana  519 5 

Era un blat que feia una espiga molt maca i es feia alta. No feia tan bona farina com el blat 
motxu.  *No és descartable que es tract d’una altra espècie del gènere Triticum. S’esta duent a 
terme un estudi per tal de determinar-ho amb claredat. 

7 62 

Triticum 
dicoccon* Pisana  519 6 

No es valorava tant com el motxu perquè no feia tanta farina. Portava més cabusel·la i més 
segon, no feia tanta farina. *No és descartable que es tract d’una altra espècie del gènere 
Triticum. S’esta duent a terme un estudi per tal de determinar-ho amb claredat. 

7 62 

Triticum 
dicoccon* Pisana  519 22 

Rendia poc, però creixia amb poc adob. En feien farina al molí. *No és descartable que es tract 
d’una altra espècie del gènere Triticum. S’esta duent a terme un estudi per tal de determinar-
ho amb claredat. 

7 62 

Triticum 
dicoccon* 

Pisana  519 31, 32 
La farina no era tan bona com la de la xeixa. Però es feia bé en terres més dolentes.  *No és 
descartable que es tract d’una altra espècie del gènere Triticum. S’esta duent a terme un estudi 
per tal de determinar-ho amb claredat. 

7 62 

Triticum 
dicoccon* Pisana  519 35 

Era un blat que es feia molt alt, per fer farina. Es barrejava amb el motxo a l’hora de sembrar a 
vegades. *No és descartable que es tract d’una altra espècie del gènere Triticum. S’esta duent a 
terme un estudi per tal de determinar-ho amb claredat. 

7 62 

Triticum 
dicoccon* Pisana  519 44 

Era bo per fer farina. *No és descartable que es tract d’una altra espècie del gènere Triticum. 
S’esta duent a terme un estudi per tal de determinar-ho amb claredat. 

7 62 

Triticum 
dicoccon* Pisana  519 

48, 49, 50, 
51, 52, 59, 
60, 63 

Era per fer farina també, i era bona. *No és descartable que es tract d’una altra espècie del 
gènere Triticum. S’esta duent a terme un estudi per tal de determinar-ho amb claredat. 

7 62 



Triticum 
dicoccon* 

Pisana  519 53 
Potser no era tant bo per fer farina com el blat motxo. La Pisana es feia a la terra més dolenta. 
Es feia molt alta, fins a dos metres. *No és descartable que es tract d’una altra espècie del 
gènere Triticum. S’esta duent a terme un estudi per tal de determinar-ho amb claredat. 

7 62 

Triticum 
dicoccon* Pisana  519 55, 56 

Es feia molt alta, feia més palla que gra. El gra era llarg i estret i també servia per fer farina. 
*No és descartable que es tract d’una altra espècie del gènere Triticum. S’esta duent a terme 
un estudi per tal de determinar-ho amb claredat. 

7 62 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Triticum 
dicoccon* 

Pisana  519 57 
La pisana era més basta que el motxo. Era molt alta,  feia el gra més gros, i no era tant bona per 
fer farina. *No és descartable que es tract d’una altra espècie del gènere Triticum. S’esta duent 
a terme un estudi per tal de determinar-ho amb claredat.   

7 62 

Triticum spelta Espelta  520 33 
Se'n fa farina de molta qualitat i la paguen molt bé, molt millor que les altres varietats. Però és 
un blat com l'arrós, que l'has de portar a pelar, i no hi ha ningú que el peli per aquí a prop.  

7 62 

Triticum spelta Espelta  520 40 
Ara hi ha gent que fa espleta, farina d’espelta, que produeix molt menys que les altres varietats 
però també la paguen molt més ja que és molt bona.  

7 62 

Triticum spelta Espelta  520 57 En feien molt poca, en terres dolentes.  Per fer farina, pa.   7 62 

Triticum spelta Espelta  520 58 
Abans es plantava mota espelta però com que rendia menys es va deixar de fer. Ara es vol 
recuperar.  Per fer farina, pa.   

7 62 

Aphyllanthes 
monspeliensis 

Jonça    41 Menjaven les floretes, sobre tot els nens, com a joc.  8 64 

Celtis australis Lladoner    4 El fruït del lledoner, tot i que té molt pinyol, també se’l menjaven els nens.  8 64 

Celtis australis Llironer    18, 19, 20 
la canalla abans es menjaven els llirons, allà a can Solà n’hi ha un de plantat. També feien 
servir els llirons com a bales, per disparar-los amb una canya.  

8 64 



Celtis australis Lledoner    37 Dels lledoners es menjaven els fruits, per picar.  8 64 

Celtis australis Lledoner    58 Els lledons, fruits del lledoner, se'ls menjaven per picar una mica, sobre tot la canalla.  8 64 

Celtis australis Lledoner    65, 66 Els fruits del lledoner també se’ls mengen, per anar picant, són molt dolços.  8 64 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    17 En rosega un trosset quan va a caminar, com a llaminadura.  8 64 

Foeniculum 
vulgare 

Fonoll    67 Es poden rosegar les llavors com un joc, com una llaminadura.  8 64 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Glycyrrhiza 
glabra 

Regalèssia  165 1 Per rosegar, com a llaminadura.  8 64 

Glycyrrhiza 
glabra 

Regalèssia  165 14, 15 Abans ho rosegava la canalla.  8 64 

Glycyrrhiza 
glabra 

Regalèssia  165 28 Com a llaminadura 8 64 

Glycyrrhiza 
glabra 

Regalèssia  165 31, 32 Eren dolços, lleponies d’abans.  8 64 

Glycyrrhiza 
glabra 

Regalèssia  165 62, 63, 64 A la masia n’hi havia molta. L’Antònia diu que abans tothom corria amb la regalessia. 8 64 

Juniperus 
oxycedrus 

Ginebró    13 En rosegava els fruits per plaer, perquè deixaven un gustet resinós bo. 8 64 

Scirpus 
holoschoenus 

Jonc    58 La base balnca del jonc es menjava. S’stirava un jonc i la part blanca es rosegava, era bo.  8 64 



Scirpus 
holoschoenus 

Junc    62, 63, 64 Els Juncs se’ls menjaven, en rossegaven molt de petits, els hi encantava.  8 64 

Triticum 
aestivum 

Blat    31, 32 
Agafaven els grans de blat directament de les espigues, abans de segar, i els mastegaven com 
un xiclet, eren boníssims.  

8 64 

Vitis vinifera 
Vinya Blanc de 
Cal Nocs  

534 6 

En Nocs fa 200 o 300 litres de vi cada any. Els treu dels seus ceps de gra blanc que han estat 
sempre a Can Nocs. Ara ha de fer el vi sense cup. Abans bullia el vi amb la brisa i quedava 
negre.  Ara l'ha de fer bullir a la bota. S'ha d'afegir el lluquet per que no es torni agre, i 
trasvalsar-lo quan és hora. Hi afegeix metasuolfit, el llluquet que es diu, 20 grams per càrrega 
just quan el culls.  

9 68 

Vitis vinífera* 
Vinya Blanc 
francès 

535 33, 34 

Fa un raïm petitó però amb un gra grós, però no fan grau i són flacs per menjar. El vi que en 
surt no es gaire bo. Ara encara es fa una mica de vi de la seva vinya pel consum, posant-hi 
només el sofre del lluquet. Si plou molt, el vi queda molt flac. *No és descartable que es tracti 
de Vitis rotundifolia, cal profunditzar en l’estudi per determinar-ho amb claredat.  

9 68 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinífera* Vinya Francès  535 2, 3 
Només cal treballar el vi, però no el cep. *No és descartable que es tracti de Vitis rotundifolia, 
cal profunditzar en l’estudi per determinar-ho amb claredat. 

9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Botons 
de gall 

536 23, 24 
També servia per fer vi però era més aviat de taula. Tenien totes les classes barrejades i les 
ajuntaven per fer el vi.  

9 68 

Vitis vinifera Vinya Brumet 537 59, 60 Els raïms són mot petitets i molt dolços i bons, però també serveixen per fer vi. 9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Brumet 
de vi 

537 35 Era per fer vi i tenia uns grans més rossos i més petitets que el brumet de taula. 9 68 

Vitis vinifera 
Vinya 
Carregarucs 

539 
48, 49, 50, 
51, 52 

Raïms grossos de grans rodons, blancs. Era per vi però també era bo per menjar.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Garnatxa 543 6 Per fer vi.  9 68 



Vitis vinifera Vinya Garnatxa 543 

2, 3, 10, 11, 
12, 18, 19, 
20, 27, 28, 
36, 38, 39, 
48, 49, 50, 
51, 52 

Per fer vi. 9 68 

Vitis vinifera Vinya Garnatxa 543 23, 24 
Raïm molt atapeït i negre, tenia molt suc però de poca qualitat i per això també es va acabar 
perdent. Tenien totes les classes barrejades i les ajuntaven per fer el vi.  

9 68 

Vitis vinifera Vinya Garnatxa 543 29, 30 Antigament tenien tots els ceps de la vinya barrejats. Per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Garnatxa 543 41 Raïm negre per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Garnatxa 
negra 

543 57 Garnatxa blanca i negra, les dos eren per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Garnatxa 
blanca 

544 57 Garnatxa blanca i negra, les dos eren per fer vi. 9 68 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinifera Vinya Lladoner 546 38, 39 Per fer vi. 9 68 

Vitis vinifera Vinya Macabeu 548 1 Feia molt bon vi.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Macabeu 548 
6, 10, 11, 
12 

Per fer vi. 9 68 

Vitis vinifera Vinya Macabeu 548 7 Per fer el vi blanc.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Macabeu 548 23, 24 El Macabeu i el Sumoll eren els més abundants. Per fer vi.  9 68 



Vitis vinifera Vinya Macabeu 548 
27, 28, 38, 
39, 41, 45, 
46 

Per fer vi. 9 68 

Vitis vinifera Vinya Macabeu 548 29, 30 Antigament tenien tots els ceps de la vinya barrejats.  Per fer vi. 9 68 

Vitis vinifera Vinya Macabeu 548 31, 32 Raïm blanc que venia molt aviat, per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Macabeu 548 33, 34 
Per fer vi. Abans els hi sucaven pa amb vi i sucre cada dia des de bastant petits, i ara no els hi 
pots fer perquè es diu que s'acostumen a l'alcohol. És molt diferent la vida moderna. 

9 68 

Vitis vinifera Vinya Macabeu 548 35 
Abans n’hi havia molta, però ara ja no en queda gens, s’ha arrencat quasi tota, només algú que 
quatre ceps.  

9 68 

Vitis vinifera Vinya Macabeu 548 56 De vinya també n’hi havia molta, totes les cases feien vi, pel gasto i molts també per vendre.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Macabeu 548 16, 17 Raïm blanc, per fer vi.    9 68 

Vitis vinifera Vinya Maluà 549 45, 46 És negre i fa un gra gros, molt gros per ser per vi.  9 68 

Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 

550 1 Per fer vi, tot i que generalment era per menjar o per fer cava, que és pel que anava millor.  9 68 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 

550 
2, 3, 5, 8, 9, 
37,  

Per fer vi. 9 68 

Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 

550 33, 34 
Per fer vi. Abans els hi sucaven pa amb vi i sucre cada dia des de bastant petits, i ara no els hi 
pots fer perquè es diu que s'acostumen a l'alcohol. És molt diferent la vida moderna. 

9 68 

Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 

550 
48, 49, 50, 
51, 52 

Era més bo per menjar, quedava molt dolça. Feia un grà petit i es feia servir per penjar a 
l'hivern i s'aguantava bé. També en feien vi, tot i que principalment fos per menjar.  

9 68 

Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 

550 23, 24 
Era l'últim que es collia, era blanc, per fer vi. tenien totes les classes barrejades i les ajuntaven 
per fer el vi.  

9 68 



Vitis vinifera 
Vinya 
Monastrell 

552 57 Granet molt petit i molt dolç, per fer vi.   9 68 

Vitis vinifera 
Vinya 
Monastrell 

552 55 Per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera 
Vinya 
Montògana 

553 4 Blanc, fa un vi més fi que altres varietats.  9 68 

Vitis vinifera 
Vinya 
Montògana, 
Parellada 

553 
8, 9, 11, 12, 
22, 35, 56, 
59, 60 

Per fer vi. 9 68 

Vitis vinifera 
Vinya 
Montògana 

553 33, 34 
Per fer vi. Abans els hi sucaven pa amb vi i sucre cada dia des de bastant petits, i ara no els hi 
pots fer perquè es diu que s'acostumen a l'alcohol. És molt diferent la vida moderna. 

9 68 

Vitis vinifera 
Vinya 
Montònaga 

553 29, 30 Raïm blanc, per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera 
Vinya 
Montònaga 
vermella 

554 
45, 46, 59, 
60 

Era bona per fer vi i també per menjar com a fruita, ja que es penjava i durava tot l'hivern, fins 
més enllà del febrer. Es guardava molt, per St. Blai hi ha cases que encara en tenien. 

9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Moscatell 
blanc 

555 
48, 49, 50, 
51, 52 

Per menjar, i també serveix per fer vi.  9 68 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinifera 
Vinya Moscatell 
(de vi) 

556 18, 19, 20 Per fer vi. 9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Moscatell 
(de vi) 

556 23, 24 Tenien totes les classes barrejades i les ajuntaven per fer el vi.  Per fer vi. 9 68 



Vitis vinifera 
Vinya Moscatell 
(de vi) 

556 44 Per fer vi. 9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Moscatell 
negre 

557 
48, 49, 50, 
51, 52 

Per menjar, i també serveix per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Panser 559 59, 60 Per menjar, i també serveix per fer vi. 9 68 

Vitis vinifera 
Vinya 
Picampoll 

560 36 Blanc, gra molt petitó, per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Picapoll 
rodonet 

560 
48, 49, 50, 
51, 52 

Granet petitet , dolçet, blanc. Per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Picapoll 560 62 63, 64 Per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Picapolla 
allargadet 

561 31, 32 Blanc amb un granet petitó molt dolç, allargadet. Per vi i per menjar.  9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Picapoll 
negre 

562 37 
Raïm molt bo per menjar, gra bastant grosset, com l’ungla grossa almenys. Per vi no era tant 
bo.  

9 68 

Vitis vinifera 
Vinya 
Primerenc 

563 23, 24 Tenien totes les classes barrejades i les ajuntaven per fer el vi. Per fer vi. 9 68 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 



Vitis vinifera Vinya Sumoi  564 

5, 6, 10, 22, 
25, 25, 26, 
27, 28, 31, 
32, 35, 36, 
37, 38, 39, 
44, 47, 55, 
61 

Per fer vi. 9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 1 Negre, per vi. El feia prou bo el vi.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 4 Negre, vi de menys qualitat que altres varietats.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 7 Servia per fer el vi negre.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 

16, 17, 18, 
19, 20, 48, 
49, 50, 51, 
52 

Negre, per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 23, 24 
Tenía més grau que el granatxa i el vi sortia més bo. Tenien totes les classes barrejades i les 
ajuntaven per fer el vi.  

9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 29, 30 Per fer vi. Antigament tenien tots els ceps de la vinya barrejats.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 40 
Per fer vi. Feien 25 o 30 càrregues de vi, tenien uns 2000 ceps plantats. Feien bullir una 
caldera de vi i el tiraven a la bota abans de posar-hi el most, per tal que la bota agafés bon gust, 
i després sortia el vi bo. 

9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 41 Raïm negre per fer vi 9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 53 Tenien un tros de vinya per fer vi pel gasto, principalment Sumoll.   9 68 

Taula 5.8. (Continuació) 



Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 56 
De vinya també n’hi havia molta, totes les cases feien vi, pel gasto i molts també per vendre. 
Negre, per fer vi.  

9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 57 Per fer vi. Sobre tot és el que més tenien.   9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 59, 60 Era el més abundant. Per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 65, 66 Abans hi havia sumoll sobre tot, per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 2, 3 Era el del país, el més abundant. Per fer vi.   9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 33, 34 
Per fer vi. Abans els hi sucaven pa amb vi i sucre cada dia des de bastant petits, i ara no els hi 
pots fer perquè es diu que s'acostumen a l'alcohol. És molt diferent la vida moderna. 

9 68 

Vitis vinifera Vinya Sumoll 564 45, 46 
Sempre hi ha hagut molt negre de la varietat Sumoll. El Sumoll anava molt bé, i se’n va plantar 
molt. Per fer vi.  

9 68 

Vitis vinifera Vinya Tendralet 565 35 Raïm molt apinyat, de gra negre, que no feia gaire grau.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Tendralet 565 40 
Negre, més antic i menys productiu que el sumoll. Més bo que el sumoll i no s'empestava tant. 
Potser hi ha anys que no n'hi havia, però si n'hi havia era bo, no s'espatllava. Venia uns 8 dies 
abans que el Sumoll.  

9 68 

Vitis vinifera Vinya Tendralet 565 47 Per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Tendralet 565 61 Per fer vi. Raïm de gra petit i atapeït, negre.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Tintorer 566 35 
Era un raïm dolent, però d’una carn i un suc molt vermell, com sang, que es barrejava amb les 
altres varietats per donar color al vi negre. 

9 68 



Vitis vinifera Vinya Trepat 567 45, 46 Per fer vi, negre.  9 68 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinifera 
Vinya Ull de 
llebre 

568 
6, 11, 12, 
35 

Per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Ull de 
llebre 

568 23, 24 Tenien totes les classes barrejades i les ajuntaven per fer el vi. Per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Ull de 
llebre 

568 35 
Abans n’hi havia molta, però ara ja no en queda gens, s’ha arrencat quasi tota, només algú que 
quatre ceps.  

9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Ull de 
llebre 

568 
45, 46, 57, 
62, 63, 64 

Per fer vi, negre. 9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Ull de 
llebre negre 

568 4 Més primerenc i amb més grau que altres varietats. Per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Ull de 
llebre 

568 55 
Abans ja s'havia fet, és de tota la vida. És negre. Ara està tornant una mica. No produeix tant 
com el sumoll o d'altres d'ara, però fa més grau.  

9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Ull de 
llebre blanc 

570 4 Més primerenc i amb més grau que altres varietats. Per fer vi. 9 68 

Vitis vinifera 
Vinya Ull de 
poll (negre) 

572 25, 26 Per fer vi, negre. 9 68 

Vitis vinifera Vinya Xarel·lo 576 18, 19, 20 Per fer vi, blanc. 9 68 

Vitis vinifera Vinya Xarel·lo 576 29, 30 Antigament tenien tots els ceps de la vinya barrejats. Per fer vi.  9 68 

Vitis vinifera Vinya Xarel·lo 576 33, 34 
Per fer vi. Abans els hi sucaven pa amb vi i sucre cada dia des de bastant petits, i ara no els hi 
pots fer perquè es diu que s'acostumen a l'alcohol. És molt diferent la vida moderna. 

9 68 

Vitis vinifera Vinya Xarel·lo 576 35 Per fer vi.  9 68 



Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 

550 1 Durant uns anys els hi compraven els de Codorniu, per fer cava. 9 69 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinifera 
Vinya 
Martorella 

550 45, 46 
El duien a Sant Sadurní per fer cava, però com que no els hi podien dur perquè no estaven a al 
DO els van arrancar,tot i que encara encara els en queda un reng.  

9 69 

Vitis vinifera Vinya Parellada 553 57 Ells la portaven a vendre cap al Penedès, a Codorniu, a Freixenet, pel cava.   9 69 

Vitis vinifera Vinya Parellada 553 55 
És la varietat del país. S'ha fet tota la vida. Es fa bé a la zona perquè la parellada vol altura. Al 
Penedès la parallada produeix molt però és aigualida, no té acidesa, no té bon gust. És el raïm 
base del cava. És un raïm blanc i gros, però té poc grau.  

9 69 

Vitis vinifera Vinya    1 Mim blanc. Agafes al most i el fas reduir a la meitat, en una caldera, queda molt dolç. 9 70 

Vitis vinifera Vinya    2, 3 
Vim blanc. El most ha de bullir mig per mig, es a dir a de reduir a la meitat. S'ha de fer servir el 
most just quan es cull el raïm i es premsa.  

9 70 

Vitis vinifera Vinya    6 Mim blanc 9 70 

Vitis vinifera Vinya    7 
Vim blanc. Es feia amb el most nou, quan es collia el raïm. Es bullia per fer-lo reduir a la meitat, 
sense posar-hi res més. Era dolç i tenia alcohol. Al refredar-se es guardava en ampolles i ja es 
podia beure, però era més bo com més temps tenia. 

9 70 

Vitis vinifera Vinya    18, 19, 20 Vim blanc. S’havia de bullir el most fins que reduís a la meitat, n’havien fet sempre.  9 70 

Vitis vinifera Vinya    23, 24 Mim blanc. Feien bullir el most fins que reduís la meitat.  9 70 

Vitis vinifera Vinya    34 
Mim blanc. Posaven el most a bullir i deixaven que reduís la meitat. És molt llaminer tot i que 
té poc grau.  

9 70 



Vitis vinifera Vinya    41 Feien vi bullit, vim blanc.   9 70 

Vitis vinifera Vinya    59, 60 També feien vim blanc. Es posava a bullir el most fins que reduís a la meitat.  9 70 

Vitis vinifera Vinya    
1, 6, 7, 22, 
23, 24 

Mistela 9 72 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinifera Vinya    4 Mistela. S'afageix una sisena part d'alcohol al most (relació cinc a un). 9 72 

Vitis vinifera Vinya    5 
L'única cosa que havien fet a casa era mistela. S'agafava el most i es barrejava amb l'esperit de 
vi. Però no recorda les proporcions. Fa molts anys que no en fan.  

9 72 

Vitis vinifera Vinya    8, 9 
Mistela. Quan eren ben petitots encara no se'n feia de mistela. Quan va arribar l'alcohol i 
l'esperit van començar a fer-ne. 

9 72 

Vitis vinifera Vinya    16, 17 

Mistela. És el licor que més havien fet a casa i fins fa pocs anys en feien. Hi posaven set litres de 
vi per un litre d’esperit. El problema ara és aconseguir l’esprit, que te l’han de vendre 
d’estraperlo. Diuen que és molt bona, però n’han deixat de fer perquè no els agradava haver de 
comprar l’esprit d’estrsaper-lo, anaven a comprar-lo en una bodega d’Igualada preguntat si 
tenien cigrons, que és el codi.  

9 72 

Vitis vinifera Vinya    34 
Mistela. Most i esperit de vi, normalment relació sis a un o set a un. Sempre es feia a la meteixa 
bota.  

9 72 

Vitis vinifera Vinya    10 
A casa feien mistela, encara en fa ara. La fa amb un litre i quart d’alcohol per sis litres tres 
quarts de most.   

9 72 

Vitis vinifera Vinya    59, 60 També fan mistela, encara en fan. Fan una relació sis a un. 9 72 



(Herba de la 
ratafia) 

Herba de 
ratafía  

  56 
Hi havia una herba que es deia l’herba de ratafia, n’hi havia una mota sola, i sense aquesta 
herba no es feia la ratafia.  

9 73 

Aloysia citrodora Marialluïsa  17 25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Aloysia citrodora Marialluïsa  17 45, 46 

Per St. Joan feien ratafia, ara ja no en fan. Feien servir anís sec, sucre, un parell o tres de nous 
tendres, un parell de pinyes verdes de pi blanc, canyella, marialluïsa, camamilla, menta, 
tarongina, ruda, mata, i més herbes que ja no recorda. També hi posava nou moscada, cafè en 
gra, i ho deixaven a sol i serena ben tapat perquè no s’evaporés, uns 30 o 40 dies.  

9 73 

Aloysia citrodora Marialluïsa  17 59, 60 

Hi havia moltes herbetes que feien sevir per fer ratafia. La nit de Sant Joan abans de sortir el 
sol és quan les anaven a recollir. Començaven en un hort i anaven seguint per trobar totes les 
herbetes: menta marialluïsa, nous tendres, fulla de canya, capferrades, ... moltes plantes, però 
les recorda totes. Agafaven el que trobaven. La ratafia la feien amb esperit de vi, i la tenien 40 
dies a sol i serena. N’havien fet molta.  

9 73 

Arundo donax Canya    59, 60 

Hi havia moltes herbetes que feien sevir per fer ratafia. La nit de Sant Joan abans de sortir el 
sol és quan les anaven a recollir. Començaven en un hort i anaven seguint per trobar totes les 
herbetes: menta marialluïsa, nous tendres, fulla de canya, capferrades, ... moltes plantes, però 
les recorda totes. Agafaven el que trobaven. La ratafia la feien amb esperit de vi, i la tenien 40 
dies a sol i serena. N’havien fet molta.  

9 73 



Centaurea 
scabiosa 

Caferrada    59, 60 

Hi havia moltes herbetes que feien sevir per fer ratafia. La nit de Sant Joan abans de sortir el 
sol és quan les anaven a recollir. Començaven en un hort i anaven seguint per trobar totes les 
herbetes: menta marialluïsa, nous tendres, fulla de canya, capferrades, ... moltes plantes, però 
les recorda totes. Agafaven el que trobaven. La ratafia la feien amb esperit de vi, i la tenien 40 
dies a sol i serena. N’havien fet molta.  

9 73 

Cinnamomum 
verum 

Canyella    45, 46 

Per St. Joan feien ratafia, ara ja no en fan. Feien servir anís sec, sucre, un parell o tres de nous 
tendres, un parell de pinyes verdes de pi blanc, canyella, marialluïsa, camamilla, menta, 
tarongina, ruda, mata, i més herbes que ja no recorda. També hi posava nou moscada, cafè en 
gra, i ho deixaven a sol i serena ben tapat perquè no s’evaporés, uns 30 o 40 dies.  

9 73 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular 
Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cinnamomum 
verum 

Canyella    25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Citrus limonum Llimona    25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 



Coffea arabica Cafè    25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Coffea arabica Cafè    45, 46 

Per St. Joan feien ratafia, ara ja no en fan. Feien servir anís sec, sucre, un parell o tres de nous 
tendres, un parell de pinyes verdes de pi blanc, canyella, marialluïsa, camamilla, menta, 
tarongina, ruda, mata, i més herbes que ja no recorda. També hi posava nou moscada, cafè en 
gra, i ho deixaven a sol i serena ben tapat perquè no s’evaporés, uns 30 o 40 dies.  

9 73 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cuminum 
cyminum 

Comí    25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 



Helichrysum 
stoechas 

Sempreviva    25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Hypericum 
perforatum 

Herba de Sant 
Joan  

  25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Illicium verum  Anís estrellat    25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Juglans regia 
Noguera del 
País petita 

183 31, 32 
Ratafia. Recepta que feien sempre. Tenen anotades totes les herbes que hi posaven (tarongina, 
camamilla, romaní, ..) i deu nous per cinc litres. Mínim hi posaven 22 plantes, però ara no 
tenen la receta ells, el paper on està anotada el té un altre familiar.  

9 73 

Juglans regia Noguer  183 4 Ratafia. Amb pells de nous, aiguardent sec, i una mica de sucre. Quaranta dies a sol i serena. 9 73 



Juglans regia Noguer  183 5 
Ratafia. Encabat també en van fer, tot i que al principi només feien mistela. Amb esperit, nous 
tendres, orenga i llorer. 

9 73 

Juglans regia Noguer  183 16 Els sona que algú feia ratafia amb nous, però no saben com.  9 73 

Juglans regia Noguera  183 18, 19, 20 
Ratafia. Feien servir vi most i tot d’herbes (pell de nou verda, i tot d’herbes molt fortes com 
espígol, ....) No n’havien fet a casa, saben de gent que en feia. Ara hi ha gent que en fa amb 
esperit de vi, i no vi most.  

9 73 

Juglans regia Noguer  183 22 Ratasia. Fulles de noguer tendres, i amb vi. No se’n recorda més.  9 73 

Juglans regia Noguer  183 23, 24 Ratafia. Algun cop en van fer amb les nous, esperit i unes herbes.  9 73 

Juglans regia Noguer  183 25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Juglans regia 
Anoguer/nogue
r  

183 45, 46 

Per St. Joan feien ratafia, ara ja no en fan. Feien servir anís sec, sucre, un parell o tres de nous 
tendres, un parell de pinyes verdes de pi blanc, canyella, marialluïsa, camamilla, menta, 
tarongina, ruda, mata, i més herbes que ja no recorda. També hi posava nou moscada, cafè en 
gra, i ho deixaven a sol i serena ben tapat perquè no s’evaporés, uns 30 o 40 dies.  

9 73 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 



Juglans regia Noguera  183 59, 60 

Hi havia moltes herbetes que feien sevir per fer ratafia. La nit de Sant Joan abans de sortir el 
sol és quan les anaven a recollir. Començaven en un hort i anaven seguint per trobar totes les 
herbetes: menta marialluïsa, nous tendres, fulla de canya, capferrades, ... moltes plantes, però 
les recorda totes. Agafaven el que trobaven. La ratafia la feien amb esperit de vi, i la tenien 40 
dies a sol i serena. N’havien fet molta.  

9 73 

Laurus nobilis Llorer  204 5 
Ratafia. Encabat també en van fer, tot i que al principi només feien mistela. Amb esperit, nous 
tendres, orenga i llorer. 

9 73 

Lavandula 
latifolia  

Espígol    18, 19, 20 
Ratafia. Feien servir vi most i tot d’herbes (pell de nou verda, i tot d’herbes molt fortes com 
espígol, ....) No n’havien fet a casa, saben de gent que en feia. Ara hi ha gent que en fa amb 
esperit de vi, i no vi most.  

9 73 

Malva sylvestris Malva    25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Matricaria 
chamomilla 

Camamilla  211 25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Matricaria 
chamomilla 

Camamilla  211 31, 32 
Ratafia. Recepta que feien sempre. Tenen anotades totes les herbes que hi posaven (tarongina, 
camamilla, romaní, ..) i deu nous per cinc litres. Mínim hi posaven 22 plantes, però ara no 
tenen la receta ells, el paper on està anotada el té un altre familiar. 

9 73 



Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Matricaria 
chamomilla 

Camamilla  211 45, 46 

Per St. Joan feien ratafia, ara ja no en fan. Feien servir anís sec, sucre, un parell o tres de nous 
tendres, un parell de pinyes verdes de pi blanc, canyella, marialluïsa, camamilla, menta, 
tarongina, ruda, mata, i més herbes que ja no recorda. També hi posava nou moscada, cafè en 
gra, i ho deixaven a sol i serena ben tapat perquè no s’evaporés, uns 30 o 40 dies.  

9 73 

Melissa 
officinalis 

Trongina  216 31, 32 
Ratafia. Recepta que feien sempre. Tenen anotades totes les herbes que hi posaven (tarongina, 
camamilla, romaní, ..) i deu nous per cinc litres. Mínim hi posaven 22 plantes, però ara no 
tenen la receta ells, el paper on està anotada el té un altre familiar. 

9 73 

Melissa 
officinalis 

Tarongina  216 45, 46 

Per St. Joan feien ratafia, ara ja no en fan. Feien servir anís sec, sucre, un parell o tres de nous 
tendres, un parell de pinyes verdes de pi blanc, canyella, marialluïsa, camamilla, menta, 
tarongina, ruda, mata, i més herbes que ja no recorda. També hi posava nou moscada, cafè en 
gra, i ho deixaven a sol i serena ben tapat perquè no s’evaporés, uns 30 o 40 dies.  

9 73 

Mentha sp. Menta  217 25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Mentha sp. Menta  217 45, 46 

Per St. Joan feien ratafia, ara ja no en fan. Feien servir anís sec, sucre, un parell o tres de nous 
tendres, un parell de pinyes verdes de pi blanc, canyella, marialluïsa, camamilla, menta, 
tarongina, ruda, mata, i més herbes que ja no recorda. També hi posava nou moscada, cafè en 
gra, i ho deixaven a sol i serena ben tapat perquè no s’evaporés, uns 30 o 40 dies.  

9 73 



Mentha sp. Menta  217 59, 60 

Hi havia moltes herbetes que feien sevir per fer ratafia. La nit de Sant Joan abans de sortir el 
sol és quan les anaven a recollir. Començaven en un hort i anaven seguint per trobar totes les 
herbetes: menta marialluïsa, nous tendres, fulla de canya, capferrades, ... moltes plantes, però 
les recorda totes. Agafaven el que trobaven. La ratafia la feien amb esperit de vi, i la tenien 40 
dies a sol i serena. N’havien fet molta.  

9 73 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Myristica 
fragrans 

Noumoscada    45, 46 

Per St. Joan feien ratafia, ara ja no en fan. Feien servir anís sec, sucre, un parell o tres de nous 
tendres, un parell de pinyes verdes de pi blanc, canyella, marialluïsa, camamilla, menta, 
tarongina, ruda, mata, i més herbes que ja no recorda. També hi posava nou moscada, cafè en 
gra, i ho deixaven a sol i serena ben tapat perquè no s’evaporés, uns 30 o 40 dies.  

9 73 

Myristica 
fragrans 

Noumoscada    25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Origanum 
vulgare 

Orenga    5 
Ratafia. Encabat també en van fer, tot i que al principi només feien mistela. Amb esperit, nous 
tendres, orenga i llorer. 

9 73 



Pimpinella 
anisum 

Matafaluga  273 25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Pinus halepensis Pi    25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Pinus halepensis Pi blanc    45, 46 

Per St. Joan feien ratafia, ara ja no en fan. Feien servir anís sec, sucre, un parell o tres de nous 
tendres, un parell de pinyes verdes de pi blanc, canyella, marialluïsa, camamilla, menta, 
tarongina, ruda, mata, i més herbes que ja no recorda. També hi posava nou moscada, cafè en 
gra, i ho deixaven a sol i serena ben tapat perquè no s’evaporés, uns 30 o 40 dies.  

9 73 

Pistacia lentiscus Mata    45, 46 

Per St. Joan feien ratafia, ara ja no en fan. Feien servir anís sec, sucre, un parell o tres de nous 
tendres, un parell de pinyes verdes de pi blanc, canyella, marialluïsa, camamilla, menta, 
tarongina, ruda, mata, i més herbes que ja no recorda. També hi posava nou moscada, cafè en 
gra, i ho deixaven a sol i serena ben tapat perquè no s’evaporés, uns 30 o 40 dies.  

9 73 



Prunus avium Cirera    25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Rosmarinus 
officinalis 

Romaní    31, 32 
Ratafia. Recepta que feien sempre. Tenen anotades totes les herbes que hi posaven (tarongina, 
camamilla, romaní, ..) i deu nous per cinc litres. Mínim hi posaven 22 plantes, però ara no 
tenen la receta ells, el paper on està anotada el té un altre familiar. 

9 73 

Ruta chalepensis Ruda    45, 46 

Per St. Joan feien ratafia, ara ja no en fan. Feien servir anís sec, sucre, un parell o tres de nous 
tendres, un parell de pinyes verdes de pi blanc, canyella, marialluïsa, camamilla, menta, 
tarongina, ruda, mata, i més herbes que ja no recorda. També hi posava nou moscada, cafè en 
gra, i ho deixaven a sol i serena ben tapat perquè no s’evaporés, uns 30 o 40 dies.  

9 73 

Ruta graveolens Ruda  414 45, 46 

Per St. Joan feien ratafia, ara ja no en fan. Feien servir anís sec, sucre, un parell o tres de nous 
tendres, un parell de pinyes verdes de pi blanc, canyella, marialluïsa, camamilla, menta, 
tarongina, ruda, mata, i més herbes que ja no recorda. També hi posava nou moscada, cafè en 
gra, i ho deixaven a sol i serena ben tapat perquè no s’evaporés, uns 30 o 40 dies.  

9 73 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Tanacetum 
vulgare 

Herba cuquera    25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 



Thymus vulgaris Timó    25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Tilia 
platyphyllos 

Til·la  492 25, 26 

Ratasia. Manera de fer la ratafia de pagès. Agafar quatre litres d’anís ben dolç i posar-hi mig 
quilo de sucre i les següents herbes: comí, matafaluga, til·ler, timó, herba cuquera, sempreviva, 
menta, malves, marialluïsa, camamilla, herba de Sant Joan (pericó),  cireres, un tros de canyella 
en rama, anís estrellat, uns grans de cafè, un tros de pela de llimona, mitja noumoscada, una 
mica de pinya de pi i nous verdes. Ho posem tot en una garrafa a sol i serena uns 15 dies. 
Després traiem les herbes i ho colem amb un drap blanc. Es fa per St. Joan, amb lluna vella. La 
tradició ve de la seva sogra. 

9 73 

Vitis vinifera Vinya    18, 19, 20 
Ratafia. Feien servir vi most i tot d’herbes (pell de nou verda, i tot d’herbes molt fortes com 
espígol, ....) No n’havien fet a casa, saben de gent que en feia. Ara hi ha gent que en fa amb 
esperit de vi, i no vi most.  

9 73 

Vitis vinifera Vinya    22 Ratasia. Fulles de noguer tendres, i amb vi. No se’n recorda més. 9 73 

Vitis vinifera Vinya    34 
Ratafia. Utilitzaven com a base per la ratafia la mistela, i hi posaven un preparat d'herbes que 
compraven a cal Parera. La deixaven 40 dies a sol i serena. Diuen que queda més seca que 
quan es fa amb anís, i prou forta.  

9 73 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Aloysia citrodora Marialluïsa  17 13 

Fins fa dos anys a casa seva feien vi místic. En feien 16 litres de vi, i per cada litre de vi hi 
posaven mig petricó d’esprit (1 petricó = 250 ml). Ha de ser vi verge, que no hagi bullit al cup. 
Ho posaven dins la bota, i al cap d’un parell de dies hi posaven un farcellet de marialluïsa. Al 
cap d’uns dies ja es podia veure, era molt bo, s’assembla a la mistela, a casa sempre n’havien 
fet.  

9 74 



Cuminum 
cyminum 

Comí     18, 19, 20 

Vi mísitc. Encara en fan. És bo, destaca molt la noumoscada. Porta noumoscada, clavell, clau, 
anís estrellat, comí, vainilla, poniol, menta de carmel (no hi posaven menta del cargol, sinó 
menta del carmel, més dolça) i sobre tot alcohol. Agafen vi most, es a dir, most, i s’hi afegeix la 
seva proporció d’alcohol, i aleshores atura la fermentació i queda dolç. Ho posen a la bota del 
celler i hi posen totes les herbes i espècies en una bosseta de malla, i ho deixen dins el vi entre 
8 i 10 dies i un mes. Després ho treuen i ja té el gustet aquest especial. Hi posen un litre 
d’alcohol per set litres i mig de most. Sempre queda diferent, perquè la proporció d’herbes és a 
ull. S’ho prenien els diumenges, com a postres per acompanyar les galetes. Galetes i vi místic 
eren i són les postres del diumenge. Quan van nèixer a casa seva ja en feien, n’han fet tota la 
vida, i diuen que hi ha altres cases on també en feien.  

9 74 

Illicium verum  Anís estrellat    18, 19, 20 

Vi mísitc. Encara en fan. És bo, destaca molt la noumoscada. Porta noumoscada, clavell, clau, 
anís estrellat, comí, vainilla, poniol, menta de carmel (no hi posaven menta del cargol, sinó 
menta del carmel, més dolça) i sobre tot alcohol. Agafen vi most, es a dir, most, i s’hi afegeix la 
seva proporció d’alcohol, i aleshores atura la fermentació i queda dolç. Ho posen a la bota del 
celler i hi posen totes les herbes i espècies en una bosseta de malla, i ho deixen dins el vi entre 
8 i 10 dies i un mes. Després ho treuen i ja té el gustet aquest especial. Hi posen un litre 
d’alcohol per set litres i mig de most. Sempre queda diferent, perquè la proporció d’herbes és a 
ull. S’ho prenien els diumenges, com a postres per acompanyar les galetes. Galetes i vi místic 
eren i són les postres del diumenge. Quan van nèixer a casa seva ja en feien, n’han fet tota la 
vida, i diuen que hi ha altres cases on també en feien.  

9 74 

Juniperus 
communis 

Ginebre    59, 60 

Del ginebre en fan gin, en treuen la ginerba. Havien vingut al bosc a collir ginebres, els de la 
casa Gin, perquè el fill de l’empresa està casat amb la filla de cal Bayona de la Panadella. 
Collien tant el de boles marrons com el de les boles liles, les dues espècies, però sempre del 
que punxa.  

9 74 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 



Juniperus 
oxycedrus 

Ginebre    59, 60 

Del ginebre en fan gin, en treuen la ginerba. Havien vingut al bosc a collir ginebres, els de la 
casa Gin, perquè el fill de l’empresa està casat amb la filla de cal Bayona de la Panadella. 
Collien tant el de boles marrons com el de les boles liles, les dues espècies, però sempre del 
que punxa.  

9 74 

Mentha sp. 
Menta del 
Carmel  

219 18, 19, 20 

Vi mísitc. Encara en fan. És bo, destaca molt la noumoscada. Porta noumoscada, clavell, clau, 
anís estrellat, comí, vainilla, poniol, menta de carmel (no hi posaven menta del cargol, sinó 
menta del carmel, més dolça) i sobre tot alcohol. Agafen vi most, es a dir, most, i s’hi afegeix la 
seva proporció d’alcohol, i aleshores atura la fermentació i queda dolç. Ho posen a la bota del 
celler i hi posen totes les herbes i espècies en una bosseta de malla, i ho deixen dins el vi entre 
8 i 10 dies i un mes. Després ho treuen i ja té el gustet aquest especial. Hi posen un litre 
d’alcohol per set litres i mig de most. Sempre queda diferent, perquè la proporció d’herbes és a 
ull. S’ho prenien els diumenges, com a postres per acompanyar les galetes. Galetes i vi místic 
eren i són les postres del diumenge. Quan van nèixer a casa seva ja en feien, n’han fet tota la 
vida, i diuen que hi ha altres cases on també en feien.  

9 74 

Myristica 
fragrans 

Noumoscada    18, 19, 20 

Vi mísitc. Encara en fan. És bo, destaca molt la noumoscada. Porta noumoscada, clavell, clau, 
anís estrellat, comí, vainilla, poniol, menta de carmel (no hi posaven menta del cargol, sinó 
menta del carmel, més dolça) i sobre tot alcohol. Agafen vi most, es a dir, most, i s’hi afegeix la 
seva proporció d’alcohol, i aleshores atura la fermentació i queda dolç. Ho posen a la bota del 
celler i hi posen totes les herbes i espècies en una bosseta de malla, i ho deixen dins el vi entre 
8 i 10 dies i un mes. Després ho treuen i ja té el gustet aquest especial. Hi posen un litre 
d’alcohol per set litres i mig de most. Sempre queda diferent, perquè la proporció d’herbes és a 
ull. S’ho prenien els diumenges, com a postres per acompanyar les galetes. Galetes i vi místic 
eren i són les postres del diumenge. Quan van nèixer a casa seva ja en feien, n’han fet tota la 
vida, i diuen que hi ha altres cases on també en feien.  

9 74 

Polygonatum 
odoratum 

Segell de 
salomó  

  67 Creix cap als esgavellats.  Als ports en diuen Beata maria, i amb la rel en fan un licor digestiu.  9 74 

Prunus spinosa Arç negre    53 De l’arç negre abans no en feien res. Ara saben que se’n fa patxaran.  9 74 

Prunus spinosa Aranyoner    21 En fa mermelada i patxaran. S’han de collir verds i deixar sobre madurar.  9 74 

Taula 5.8. (Continuació) 



Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Prunus spinosa Aranyoner    67 Els aranyons els parofita per fer patxaran.  9 74 

Satureja 
fruticosa 

Poniol    18, 19, 20 
Licor de la tieta Pepeta. Agafava anís i hi posava poniol a dins. Ho deixava 9 dies a sol i serena, i 
després es colava, i l’anís agafava un color verdós i un gustet molt bo del poniol.  

9 74 

Satureja 
fruticosa 

Poniol    18, 19, 20 

Vi mísitc. Encara en fan. És bo, destaca molt la noumoscada. Porta noumoscada, clavell, clau, 
anís estrellat, comí, vainilla, poniol, menta de carmel (no hi posaven menta del cargol, sinó 
menta del carmel, més dolça) i sobre tot alcohol. Agafen vi most, es a dir, most, i s’hi afegeix la 
seva proporció d’alcohol, i aleshores atura la fermentació i queda dolç. Ho posen a la bota del 
celler i hi posen totes les herbes i espècies en una bosseta de malla, i ho deixen dins el vi entre 
8 i 10 dies i un mes. Després ho treuen i ja té el gustet aquest especial. Hi posen un litre 
d’alcohol per set litres i mig de most. Sempre queda diferent, perquè la proporció d’herbes és a 
ull. S’ho prenien els diumenges, com a postres per acompanyar les galetes. Galetes i vi místic 
eren i són les postres del diumenge. Quan van nèixer a casa seva ja en feien, n’han fet tota la 
vida, i diuen que hi ha altres cases on també en feien.  

9 74 

Syzygium 
aromaticum 

Clavell    18, 19, 20 

Vi mísitc. Encara en fan. És bo, destaca molt la noumoscada. Porta noumoscada, clavell, clau, 
anís estrellat, comí, vainilla, poniol, menta de carmel (no hi posaven menta del cargol, sinó 
menta del carmel, més dolça) i sobre tot alcohol. Agafen vi most, es a dir, most, i s’hi afegeix la 
seva proporció d’alcohol, i aleshores atura la fermentació i queda dolç. Ho posen a la bota del 
celler i hi posen totes les herbes i espècies en una bosseta de malla, i ho deixen dins el vi entre 
8 i 10 dies i un mes. Després ho treuen i ja té el gustet aquest especial. Hi posen un litre 
d’alcohol per set litres i mig de most. Sempre queda diferent, perquè la proporció d’herbes és a 
ull. S’ho prenien els diumenges, com a postres per acompanyar les galetes. Galetes i vi místic 
eren i són les postres del diumenge. Quan van nèixer a casa seva ja en feien, n’han fet tota la 
vida, i diuen que hi ha altres cases on també en feien.  

9 74 



Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Syzygium 
aromaticum 

Clau    18, 19, 20 

Vi mísitc. Encara en fan. És bo, destaca molt la noumoscada. Porta noumoscada, clavell, clau, 
anís estrellat, comí, vainilla, poniol, menta de carmel (no hi posaven menta del cargol, sinó 
menta del carmel, més dolça) i sobre tot alcohol. Agafen vi most, es a dir, most, i s’hi afegeix la 
seva proporció d’alcohol, i aleshores atura la fermentació i queda dolç. Ho posen a la bota del 
celler i hi posen totes les herbes i espècies en una bosseta de malla, i ho deixen dins el vi entre 
8 i 10 dies i un mes. Després ho treuen i ja té el gustet aquest especial. Hi posen un litre 
d’alcohol per set litres i mig de most. Sempre queda diferent, perquè la proporció d’herbes és a 
ull. S’ho prenien els diumenges, com a postres per acompanyar les galetes. Galetes i vi místic 
eren i són les postres del diumenge. Quan van nèixer a casa seva ja en feien, n’han fet tota la 
vida, i diuen que hi ha altres cases on també en feien.  

9 74 

Vanilla sp.  Vainilla    18, 19, 20 

Vi mísitc. Encara en fan. És bo, destaca molt la noumoscada. Porta noumoscada, clavell, clau, 
anís estrellat, comí, vainilla, poniol, menta de carmel (no hi posaven menta del cargol, sinó 
menta del carmel, més dolça) i sobre tot alcohol. Agafen vi most, es a dir, most, i s’hi afegeix la 
seva proporció d’alcohol, i aleshores atura la fermentació i queda dolç. Ho posen a la bota del 
celler i hi posen totes les herbes i espècies en una bosseta de malla, i ho deixen dins el vi entre 
8 i 10 dies i un mes. Després ho treuen i ja té el gustet aquest especial. Hi posen un litre 
d’alcohol per set litres i mig de most. Sempre queda diferent, perquè la proporció d’herbes és a 
ull. S’ho prenien els diumenges, com a postres per acompanyar les galetes. Galetes i vi místic 
eren i són les postres del diumenge. Quan van nèixer a casa seva ja en feien, n’han fet tota la 
vida, i diuen que hi ha altres cases on també en feien.  

9 74 



Vitis vinifera Vinya    13 

Fins fa dos anys a casa seva feien vi místic. En feien 16 litres de vi, i per cada litre de vi hi 
posaven mig petricó d’esprit (1 petricó = 250 ml). Ha de ser vi verge, que no hagi bullit al cup. 
Ho posaven dins la bota, i al cap d’un parell de dies hi posaven un farcellet de marialluïsa. Al 
cap d’uns dies ja es podia veure, era molt bo, s’assembla a la mistela, a casa sempre n’havien 
fet. 

9 74 

Vitis vinifera Vinya    41 Alguna vegada feien vi demissa.  9 74 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Vitis vinifera Vinya    62, 63, 64 

Abans la gent se’l feia l’aiguardent. Passaven una gent i cremaven el vi que era una mica picat i 
obtenien l’aiguardent, que era prou bo i prou fort recorda l’Antònia. En bevien barrejant-lo 
amb moscatell. Li deien barreja. Estaven tres o quatre dies al mateix lloc els que passaven a fer 
l’aiguardent, i la gent els portava el vi per fer aiguardent.  

9 74 

Vitis vinifera Vinya    18, 19, 20 

Vi mísitc. Encara en fan. És bo, destaca molt la noumoscada. Porta noumoscada, clavell, clau, 
anís estrellat, comí, vainilla, poniol, menta de carmel (no hi posaven menta del cargol, sinó 
menta del carmel, més dolça) i sobre tot alcohol. Agafen vi most, es a dir, most, i s’hi afegeix la 
seva proporció d’alcohol, i aleshores atura la fermentació i queda dolç. Ho posen a la bota del 
celler i hi posen totes les herbes i espècies en una bosseta de malla, i ho deixen dins el vi entre 
8 i 10 dies i un mes. Després ho treuen i ja té el gustet aquest especial. Hi posen un litre 
d’alcohol per set litres i mig de most. Sempre queda diferent, perquè la proporció d’herbes és a 
ull. S’ho prenien els diumenges, com a postres per acompanyar les galetes. Galetes i vi místic 
eren i són les postres del diumenge. Quan van nèixer a casa seva ja en feien, n’han fet tota la 
vida, i diuen que hi ha altres cases on també en feien.  

9 74 

Hordeum 
vulgare 

Ordi    7 Torraven els grans d'ordi i feien com un substitut del cafè, que no li semblava gaire bo.  9 66b 

Hordeum 
vulgare 

Ordi    10 
Després de la guerra, quan el cafè anava just, hi havia cops que es feia servir ordi torrat, malta, 
com a cafè. 

9 66b 



Aloysia citrodora Marialluïsa  17 7 

A casa seva feien ratasia de codonya. Exprimint el suc de les codonyes i barrejant-lo amb anís i 
marialluïsa. Segurament també hi posaven anous. Ell ho havia vist a fer quan era jove, perquè a 
casa seva en feien. La seva germana ho recorda millor perquè li havia ensenyat a la seva 
manera. Ho posaven a sol i serena 40 dies. 

9 73b 

Cydonia oblonga 
Codony / 
Codonya  

  4 
Codonyat. Avui en dia li diríem ratafia de codony. Fa servir pells de codony, aiguardent, una 
mica de sucre, i ho deixa al sol i serena. 

9 73b 

Cydonia oblonga 
Codony / 
Codonya  

  7 

A casa seva feien ratasia de codonya. Exprimint el suc de les codonyes i barrejant-lo amb anís i 
marialluïsa. Segurament també hi posaven anous. Ell ho havia vist a fer quan era jove, perquè a 
casa seva en feien. La seva germana ho recorda millor perquè li havia ensenyat a la seva 
manera. Ho posaven a sol i serena 40 dies. 

9 73b 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cydonia oblonga 
Codony / 
Codonya  

  16, 17 

Ratafia de Codonya. Expremien les codonyes ben expremudes, amb unes premses petites que 
tenien. Ho feien amb les codonyes sense bullir, i hi posaven un percentatge d’aiguaardent o 
d’anís dolç (depèn del gust). Possaven el suc de codony i l’anís o aiguardent, i es deixava uns 
dies. Era bo, perquè era el gust de l’anís i el codony barrejat. Ja no en fan.  

9 73b 

Cydonia oblonga 
Codony / 
Codonya  

  18, 19, 20 
Ratafia de codonyes. Ratllaven les codonyes o bé les expremien, i amb aquest suc de codonya 
hi afegien esperit de vi i ja està, així es feia la ratafia de codonyes. En feien a moltes cases. No 
recorden la proporció d’esperit de vi que hi posaven.  

9 73b 

Juglans regia Noguer  183 7 

A casa seva feien ratasia de codonya. Exprimint el suc de les codonyes i barrejant-lo amb anís i 
marialluïsa. Segurament també hi posaven anous. Ell ho havia vist a fer quan era jove, perquè a 
casa seva en feien. La seva germana ho recorda millor perquè li havia ensenyat a la seva 
manera. Ho posaven a sol i serena 40 dies. 

9 73b 



Olea europaea Olivera    5 

Tupina. Quan mataven el tossino. Agafaven el sagí del tossino, el feien fondre, i feien llard. I 
llavors feien la tupina al cap de 8 o 15 dies. Feien fregir la costella a tallets, i amb l'oli aquell 
també hi feien fregir el llard. Ho barrejaven i ho guardaven. Es conservava bé, i anava bé per 
tot la tupina. Menjaven tupina juntament amb les faves ofegades per exemple. 

10 76 

Olea europaea Olivera    11, 12 Tupina amb oli, es conservava tot l'any.  10 76 

Olea europaea Olivera    41 Tupina, conservaven el tall de porc confitat en oli.  10 76 

Olea europaea Olivera    55 

Tupina. Abans com que els porcs es mataven a l'hivern, i eren carn sana, es deixaven dos o tres 
dies penjats després de la matança. Llavors el  tall es tallava i es feia fregir amb força oli 
d'oliva, i això feia un llard. Llavors ho posaven dins una olla de ceràmica vernisada per dintre, 
ben prest dins l'olla. Es conservava tota l'olla per l'estiu. A l'estiu l'afegies al pa o a la verdura. 
Es menjava a l'estiu al temps de segar i batre. A vegades també guardaven una olla de tupina 
per la collita del raïm. 

10 76 

Olea europaea Olivera    62, 63, 64 Oli per confitar el Tocino.  10 76 

Taula 5.8. (Continuació) 

Nom científic  Nom popular Nº 
varietat 

Inf. a Descripció  Al gen.b Al det.c 

Cydonia oblonga 
Codony / 
Codonya 
Rodona 

128 
2, 3, 8, 9, 
25, 26, 35, 
40, 53 

Ús desconegut.  11 77 

Daucus carota Pastanaga  137 
1, 5, 7, 44, 
55 

Ús desconegut. 11 77 

Daucus carota 
Pastanaga 
Zanahoria 

137 56 
Pastanagues com les d’ara no en coneixien, fa uns 20-25 anys que en fan. De la pastanaga d’ara 
en diuen zanahoria.  Ús desconegut. 

11 77 

Helianthus 
tuberosus 

Nyàmara 
Blanquinosa 

167 4, 10, 57 Ús desconegut. 11 77 



Helianthus 
tuberosus 

Nyàmara 
Vermellosa 

168 31, 32 Ús desconegut. 11 77 

Portulaca 
oleraca 

Verdolaga    31, 32 No n'havien menjat mai. Tot i que ha vist que en venien al mercat. 11 77 

Raphanus 
sativus 

Rave    55 No se'n feien quasi, no era un cultiu principal.  Ús desconegut. 11 77 

Silene vulgaris Coniells    62 No recorda com menjava els coniells.  11 77 

Solanum 
lycopersicum 

Tomàquet 
d'Hivern 

458 56 Ús desconegut. 11 77 

Urtica dioica Ortiga    57 
L’ortiga no la feien servir, però diu que ara hi ha gent que diu que també és bona per menjar, i 
n’hi ha que la fan servir per ensofatar, aquests que ho fan ecològic.  Ús desconegut. 

11 77 

Vitis vinifera Vinya    13 Ús desconegut. 11 77 

 

a Informant al qual es correspon cadascuna de les cites d’ús incloses en el catàleg. La relació entre els codis emprats i els noms dels informants és la següent: 1 
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Farré Marcet, 10 Josep Gubern Enric, 11 Magí segura, 12 Rosa Ferrando, 13 Rita Valls Casanoves, 14 Lluïsa Capdevila, 15 Joan Giralt Casanoves, 16 Jordi Còdol, 17 

Dona Jordi Còdol, 18 Josep Soteres Bartolí, 19 Soledad Riba Trullàs, 20 Rosa Soteres Bartolí, 21 Pilar Palos, 22 Joan Morera, 23 Antoni ( “Ton”) Aribau Morera, 24 
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32 Marcelino Julián, 33 Antoni Font Planell, 34 Àngela Oller Olivera, 35 Sisquet Sendiu , 36 Teresa Farrés Padrós, 37 Núria Capdevila Vilella, 38 Joan Bacardit 

Figuera, 39 Jordina Santa Gloria, 40 Mariano Estany, 41 Francisca Serra, 42 Victòria Vilardell Pinyol, 43 Miquel Serra Llobet, 44 Teresa Figueres Rosinés, 45 Emilio 

Solé Corbella, 46 Àngela Rossic Vilomara, 47 Josep Puig Pujol, 48 Soledat Suarez, 49 Josep Reixachs, 50 Maria Grau, 51 Joan Prat Prat, 52 Conxita Tardà, 53 Mercè 

Albareda Llordés, 54 Josefa Prat Arisa, 55 Josep Marimon Saumell, 56 Andreu Vidal Solé, 57 Pepito de Cal Bosquet, 58 Jaume Farrés Vidal, 59 Mercè Closa Solé, 60 

Josep Prat Solà, 61 Josep Sapera Palomas, 62 Antonia Duarri Salvador, 63 Josep Solé Caelles, 64 Pepita Serra Duarri, 65 Antonio Suarez Pujol, 66 Rosa Vilaró 

Balaguer, 67 Jordi Mateu Lliró. 

 
b Tipus d’aliment, categories generals. La relació entre els codis emprats i les categories generals referents als tipus d’aliment és la següent:  1 Aperitiu, 

2 Entrant, 23 Entrant o Plat principal, 3 Plat principal, 4 Postres, esmorzar o berenar, 5 Consum esporàdic, per fer un mos, 6 Bases de cuina o condiments, 7 

Acompanyant dels àpats, 8 Llaminadura, 9 Beguda, 10 Altres, 11 Desconegut.  



 

 
c Tipus d’aliment, categories detallades. La relació entre els codis emprats i les categories detallades referents als tipus d’aliment és la següent:  1 Aperitiu , 2 

Amanida, 3 Verdura confitada en vi o vinagre, 4 Crema o puré, 5 Sopa, caldo, sopes, escudella, 6 Escalivada, 7 Fregit, arrebossat, empanat, 8 Altres, 10 Verdura 

bullida o guisada, 11 Llegums o cereals bullits o guisats, 12 Verdura i llegum o cereals bullits o guisats, 13 Truita, 14 Altres, 15 No es detalla, 16 Trinxat, 27 Fruita 

fresca, 28 Fruits silvestres, 29 Fruita en almívar, 31 Fruita bullida, 32 Fruita escalivada al forn, 33 Fruita deshidratada, 34 Fruits secs, 37 Bunyols, 39 Làctic, 40a 

Arrop, rob o codonyat (sense sucres afegits), 40b Membrillo o codonyat (amb sucres afegits), 40c Melmelada o confitura, 40d Altres aliments dolços, 41 Altres, 43 

Fruits silvestres, 44 Altres, 48 Sofregit, samfaina, 50 Oli aromatitzat, 51 Vinagre aromatitzat, 52 Condiment per  conserves, 53 Condiment per al pa, 54 Condiment 

per infusions, 55 Condiment per carns, 55b Condiment per peix, 56 Condiment per sopes, 57 Condiment per amanides, 57b Condiment per verdures, 60b Condiment 

per cargols, 58 Oli, 59 Vinagre, 61 No es detalla, 62 Pa, 64 Llaminadura, 66b Substitut del cafè, 68 Vi, 69 Cava, 70 Vim blanc, 72 Mistela, 73 Ratafia, 73b Ratafia de 

codonya, 74 Altres, 76 Altres, 77 Desconegut. 

 

 

 


