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PRÒLEG

P

Amb aquest llibret tenim la clara intenció d'ajudar els
consumidors i productors a resoldre un problema
cada cop més compartit entre tots: la recuperació de
sabors de les hortalisses i fruites que mengem cada
dia.

A ningú se li escapa que quan n’és temporada, els
tomàquets són presents en quantitat i qualitat en
mercats, botigues i horts locals, i que la seva ingesta
augmenta considerablement, convertint-se en la
base d'una alimentació fresca i saludable.

Diuen que per saber on anem hem de saber d'on
venim, i amb l'ajuda d'aquest llibre volem donar a
productors i consumidors una guia de les espècies
d'hortalisses i fruites que considerem locals, amb la
informació necessària per fer una bona tria, i gaudir
així de productes amb tots els seus potencials
presents en el paladar.

Hi ha un altre vessant que s'ha de tenir en consideració, que és la sortida comercial d’aquest producte, que
cada cop és més bona, perquè hi ha una major conscienciació dels consumidors sobre els aliments que
ens posem a la boca per alimentar-nos, amb una
premissa entesa per tots, que som el que mengem.

Són llavors recuperades de l'oblit gràcies a la gran
tasca de recerca que han fet al Vallès persones que
tenien un únic interès: la recuperació de sabors
autèntics i la producció de proximitat.
Entre aquestes varietats, assumim que hi ha una
estrella: el tomàquet.
Aquest fruit forma part indispensable de la nostra
gastronomia. Al sud d'Europa, el tomàquet va més
enllà de ser un producte d'alimentació i arriba a nivells
de culte per a molts consumidors.
A Catalunya és molt freqüent que una persona no
passi ni un sol dia sense ingerir tomàquet, ja sigui
refregat en el pa amb un bon oli d'oliva, conegut arreu
com a pa amb tomàquet, o en el sofregit, que és la
base de la cuina catalana, o en amanides, o en un llarg
etcètera.

És per aquests raonaments exposats amb brevetat,
atès el límit de caràcters que hi ha en un pròleg, que
l'Ajuntament de Caldes de Montbui impulsa aquest
llibret, amb la intenció de reivindicar aquest fruit, propi
de la nostra cultura gastronòmica, i ajudar així a
fomentar un producte amb varietats singulars a la
nostra vila i comarca.
Esperem que us sigui d'ajuda.
Bon profit!

Jaume Mauri i Sala
3r Tinent d'Alcalde, regidor d'Espais Públics,
Serveis i Sostenibilitat
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
President de GMSA
Vicepresident de l'AMTU
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PRESENTACIÓ

Pr

Les varietats locals representen un tresor inestimable
perquè asseguren l’equilibri ecològic i la riquesa
culinària del territori alhora que garanteixen la seguretat alimentària.
Des del Consell Comarcal, juntament amb l’Associació
Llavors Orientals i els productors d’horta, conscients
del que representa la pèrdua de l’agrobiodiversitat,
volem ser part activa en la preservació i la reproducció
d’aquelles varietats locals que reivindiquen els horts
dels nostres pagesos i, a la vegada, contribueixen a
millorar l’oferta culinària dels nostres restaurants i de
les llars.
En el marc de les diferents actuacions que des de fa
anys el Consell Comarcal impulsa, orientades a
conservar i donar valor als productes del Vallès, s’hi
inclou la recuperació de les varietats antigues del
tomàquet, de les diferents varietats de mongeta o
dels cultius d’hivern com la col o el bròquil. Són unes
accions enfocades, entre altres aspectes, a millorar
l’agrobiodiversitat del territori i la diversitat biològica
de la flora i la fauna en relació amb la producció i el
consum d’aliments.

Volem avançar en aquest camí i contribuir a incrementar el coneixement de les nostres varietats locals
i de la tasca desenvolupada pels agricultors. Igualment, pretenem fer-ne arribar el resultat als horts de
totes les persones interessades a millorar la seva
alimentació i l’entorn.
Bona part de les actuacions per la recuperació de
varietats locals la realitzen persones anònimes;
pagesos que, amb constància i una selecció acurada
de les llavors, preserven aquest patrimoni genètic que
avui anomenem agrobiodiversitat. Es tracta d’una
tasca que es porta a terme majoritàriament en horts
de petites dimensions i gairebé sempre seguint els
principis de l’agricultura ecològica. És així com s’han
obtingut llavors que han estat cultivades al llarg d’una
generació i, en alguns casos, durant més de seixanta
anys.
Amb aquesta publicació us apropem a una selecció
d’espècies silvestres i/o domesticades, una tria feta
per uns agricultors que, amb esforç i perseverança,
han adaptat aquestes varietats de forma progressiva
a les condicions ambientals. Així, han aconseguit que
aquestes espècies arrelin a la cultura agrària i
culinària local i, a la vegada, han donat un impuls a la
biodiversitat i l’equilibri del nostre territori.

David Ricart i Miró
President del Consell Comarcal del Vallès Oriental
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OBJECTIUS
I DEFINICIONS

O

12 mesos, 12 varietats locals.
Què hi trobem?
Aquest llibre s'ha realitzat amb la voluntat d'informar d'una
manera didàctica i senzilla sobre el cultiu d'algunes varietats locals d'hortalisses força representatives de la nostra
contrada.
L'objectiu principal és la reintroducció d'aquestes varietats
als horts familiars, d'autoconsum, urbans o escolars, i
donar un major coneixement als horticultors, restauradors,
comerciants i consumidors perquè aquestes hortalisses
puguin tornar als horts i als plats. Intentem potenciar així
un producte de temporada, arrelat a la comarca i respectuós amb l'entorn.
Per donar valor a la temporalitat de les estacions i a un
cultiu de l'hort durant tot l'any, trobareu cada mes una
varietat tradicional que podreu sembrar.
Hi ha varietats com el tomàquet, la mongeta, l'enciam o el
pèsol que és difícil i alhora injust escollir-ne només una. És
per això que en veureu representades vàries força diferenciades però que es complementen molt bé.

Trobareu de cada varietat una petita introducció al seu
context històric, una informació bàsica per assegurar
l'arrelament i l'antiguitat d'aquestes hortalisses.
També veureu descrits els trets fonamentals de cada
varietat, així com algunes pautes interessants per al seu
cultiu.
L'autosuficiència pagesa queda palesa amb la informació
sobre com guardar-ne llavors i la millor manera de conservar-les.
Finalment, cada varietat té un petit apartat on es tracten
temes relacionats amb el cultiu, la conservació, el consum
o el maneig d'aquestes varietats.

Horticultor controlant el reg d’aigua
termal de les Hortes de Baix
de Caldes de Montbui
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OBJECTIUS
I DEFINICIONS

Varietats locals i conservació
de l'agrobiodiversitat
Quan parlem de varietats locals ho fem anomenant les
plantes hortícoles que s'han cultivat durant més de 30
anys en una àrea geogràfica determinada i que són
producte d'una selecció natural per part dels agricultors i
d'uns canvis d'adaptació a l'entorn local.
A partir dels anys 60 del segle XX amb l'entrada de l'anomenada Revolució Verda, amb l'aparició dels agroquímics i
la mecanització, es va reduir la biodiversitat agrícola apostant majoritàriament per unes varietats híbrides i comercials que donessin un alt rendiment als cultius, donant com
a resultat la pèrdua permanent de molts trets genètics
valuosos obtinguts en varietats tradicionals durant centenars d'anys.
La desaparició de varietats locals també va lligada a la
pèrdua de molts plats de la nostra gastronomia, on en
formaven un element imprescindible, i també a una disminució de les propietats organolèptiques dels aliments, com
ara textures, aromes i sabors.

Actualment a la comarca s'han pogut inventariar un centenar de varietats locals, gràcies a l'esforç d'alguns agricultors per seguir mantenint vives aquestes varietats. També
entitats i persones que s'han dedicat a prospeccionar,
catalogar, cultivar i promocionar les varietats locals per tal
que no només no desapareguin sinó que tornin a l'hort i a
la cuina.
Les varietats locals són més resistents a plagues i malalties, s'adapten a l'evolució dels factors ambientals i són
menys exigents en regs i adobs. Tenen una millor capacitat
de conservació i com que no són completament homogènies, tenen una major distribució de les collites durant la
temporada de recol·lecció.
A més, al representar un producte diferenciat i amb personalitat, millora el desenvolupament de l’economia local i
els circuits directes de comercialització.

Parades a la Fira del Tomàquet
de Santa Eulàlia de Ronçana
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OBJECTIUS
I DEFINICIONS

Autosuficiència i cooperació
Ser autosuficient és el fet d’abastir-se per un mateix.
A l’hort, la clau de l’autosuficiència és poder-se guardar les
llavors per, any rera any, cultivar un mateix les seves hortalisses.
Les varietats locals permeten plenament aquest concepte
i apoderen a l’horticultor per sembrar i fer-se el planter de
l’hort, ja que al ser varietats antigues, no tenen patents que
condicionin el seu cultiu.
Produir els nostres propis aliments és una acció que ens fa
ser molt més autònoms i que contribueix plenament a
millorar l’economia familiar

En horts escolars, les llavors són una gran eina pedagògica
pels més petits. La creació i el manteniment d’un hort
permet unir l’educació ambiental amb les relacions humanes, respectant la biodiversitat, fomentant el treball en
equip i l’autoabastiment amb aliments sans i ecològics.

Els grups d’horticultors permeten organitzar-se alhora de
planificar els horts. Així la cooperació alhora de distribuir-se
les diferents varietats per fer-ne planter és una bona
manera de repartir la feina i poder tenir més temps per
altres tasques.
Aquesta col·laboració és interessant no només alhora de
fer el planter, si no que també pot englobar les feines de
llaurar, regar o adobar la terra.

Llavors de fava morada
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Enciam
Enciam Negret
Enciam Escaroler

Enciam negret
(Latuca sativa L. var. Longifolia)
Altres denominacions:

enciam negre, vinagrer, gavatx.
Descripció

Com guardar-ne llavor

Varietat d'enciam llarg de tipus romà, amb fulles de color
morat que augmenten la intensitat del color segons el fred
i són lleugerament dentades. De mida grossa, fa un ull mig
obert que no cal lligar. Resisteix molt bé el fred.
Varietat d'enciam de fulles cruixents i gust molt intens.

L'enciam Negret és una varietat que manté força bé
l'homogeneitat entre plantes. Tot i això, reservarem
sempre per llavor els millors exemplars.
La pol·linització és autògama, sent difícil la pol·linització
entre diferents varietats. De totes maneres, deixarem una
distància mínima d'uns 10 metres entre varietats o farem
una tanca amb un cultiu alt.
Deixarem espigar un mínim de 10 plantes i recollirem la
llavor a ple sol quan el 50% de les flors estiguin seques.
Sacsejarem les inflorescències dins d'una galleda oberta
que reservarem un parell de dies perquè surtin els insectes
que s'hi trobin.
Per netejar la llavor podem fer un lleuger ventat que allunyarà el material més lleuger (llavors petites i buides i part
de la flor).
Guardarem les llavors en un pot de vidre hermètic o en una
bossa de roba en un lloc eixut. Tenen una viabilitat de 3 a 6
anys.

Context històric
Trobem referències escrites d'aquesta varietat l'any 1858
a la Guia del Horticultor escrita per Joan Nonell, on explica
que és una varietat d'enciam d'hivern i en recomana fer les
sembres entre els mesos d'agost i febrer.
També l’associació francesa Kokopelli el té classificat com a
una varietat molt antiga que data del segle XVIII.

Cultiu
En ser un enciam d'hivern, es recomana fer el planter a
partir del mes d'agost, fent sembres esglaonades fins al
mes de març.
Podem fer la sembra en un llit calent, amb una capa de
fem, compost i terra o amb un petit hivernacle. Quan
tinguem ja la planta formada la trasplantarem a un contenidor individual o directament a l'hort si ja és prou gran.
El marc de plantació serà d'uns 30 cm entre plantes.
L'enciam s'adapta bé a la majoria de sòls, tot i que li agrada
la terra lleugera i rica de matèria orgànica.

Enciam Negret, varietat
conservada per Joan Sapés
de Palau-Solità i Plegamans
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GENER
Enciam Negret

Sembrat i repicat d’enciams

Sembrat i repicat d’enciams

Sembrat i repicat
A l'hora de sembrar les llavors, hi ha diferents maneres de
fer-ho.
La sembra directa seria recomanada per les hortalisses de
llavor grossa com ara carbassa, meló, blat de moro, mongeta o fava entre moltes altres, i també per les hortalisses
que no els hi agrada el trasplantament amb arrel nua:
pastanaga, rave, nap o ruca.
En canvi, hortalisses com l'enciam, el tomàquet, la col o
l'escarola, es poden sembrar en safates o capses emplenades amb terra de planter per posteriorment trasplantar
les plantetes quan tinguin tres fulles a safates alveolades
o petits recipients individuals.
Això ens donarà l'avantatge de poder preparar la terra de
l'hort i evitar la competència de les adventícies.
Un dels desavantatges, però, és que haurem d'estar al cas
de mantenir la humitat a les plantetes constantment, ja
que un petit descuit ens podria fer perdre tot el planter.

gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

juny

Llavors d’enciam negret i escaroler

jul.

ag.

Floració
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set.

oct.

nov.

des.
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GENER
Enciam Escaroler

Enciam Escaroler
(Latuca sativa L. var. Capitata)
Altres denominacions:

enciam català
Descripció

Com guardar-ne llavor

Varietat d'enciam que fa un cabdell de grans dimensions.
Fulles arrissades, cruixents i amb els marges dentats, de
color verd clar.
Resistent al fred i sensible a la calor, que provocarà el seu
espigat.
Peces grans d'uns 30 cm de diàmetre.

En el moment de guardar llavor, reservarem els enciams
més grans i sans.
És important seleccionar sempre els enciams que siguin
més resistents a l'espigat.
L'escaroler és una varietat molt compacte, així que és
convenient ajudar-la a espigar fent un tall en forma de creu
en el cor, evitant fer malbé el punt de creixement de la
planta.
La llavor de l'enciam escaroler, a diferència del negret, és
de color blanc.
Un cop tinguem la llavor neta la guardarem en un pot de
vidre hermètic amb un tros de guix o una mica de gel de
silici que evitarà que la llavor agafi humitat.

Context històric
Aquesta varietat la trobem escrita en moltes referències a
Catalunya, des de l'any 1858 com a enciam Escaroler, o
com a enciam de cabdell Escaroler o Català a partir dels
anys 1930.

Cultiu
L'època de sembra va de finals d'estiu fins a finals d'hivern
(de setembre a febrer).
Com que és una varietat de grans dimensions, recomanem
deixar entre plantes uns 30-40 cm, per tal que es puguin
desenvolupar correctament i evitem així possibles fongs.
Igual que a la resta d'enciams, li agrada els sòls lleugers i
amb matèria orgànica.
En tenir unes arrels poc desenvolupades, el reg haurà de
ser constant però evitant l'entollament que li podria provocar problemes de podridures.

Llavor cedida per Etern Verdaguer
de Llinars del Vallès
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Enciam escaroler

Cultiu d’enciam escaroler

Floració d’enciam escaroler

Conservació i consum
L'enciam és una verdura de mala conservació. La millor
manera de consumir-lo fresc i amb totes les seves propietats és collint només les fulles que hàgim de menjar, de
baix a dalt, i deixant l'ull perquè continuï produint.
En cas de no tenir l'hort a prop de casa, podem desfullar
l'enciam, netejar-lo bé i un cop ben escorregut, guardar-lo

gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

maig.

Trasplantament o sembra directa

Recol·lecció

juny

a la nevera ben tapat perquè no es deshidrati, intentant-lo consumir com més aviat millor.
Una altra manera de consumir-lo és fent-ne sucs
verds, una barreja de liquats de fruites i verdures al
gust de cadascú.

jul.

ag.

Floració
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set.

oct.

nov.

des.

02
FEBRER

Tomàquet
Tomàquet Pometa
Tomàquet Poma Ple
Tomàquet Cirerol de Caldes
Tomàquet Bombeta

Tomàquet Pometa
(Lycopersicon esculentum)

Descripció

Com guardar-ne llavor

Varietat de tomàquet d'amanir, molt estesa i coneguda al
Vallès per la seva qualitat.
Tomaquera de creixement indeterminat i vigorós, amb
fulles estàndards amb flors de color groc.
El fruit és d'una mida mitjana i lleugerament aplatat, ple, de
color vermell intens i una mica lobulat.

Context històric
El tomàquet pometa el trobem referenciat ja a Catalunya
en el calendari de sembres de la revista Agricultura l'any
1923, on parla de sembrar-lo de gener a març.
A partir d'aquest any, les referències d'aquesta varietat són
molt abundants.

Cultiu
L'època normal de sembra de les tomaqueres seria als
voltants del mes de febrer, per a ser trasplantades a finals
d'abril, obtenint els primers tomàquets al juliol.
També podem fer-ne una sembra tardana, els mesos
d'abril i maig, per trasplantar-los al juny i recollir tomàquets
a principis de la tardor i allargar així la temporada.
A les tomaqueres els hi agrada els sòls profunds i amb una
bona aportació de compost madur.
El reg és un dels aspectes més complicats en el cultiu de
tomaqueres. Els hi agrada una humitat constant però
sense excés. Una regularitat moderada en el reg evitarà
força el clivellat del tomàquet.

Per guardar llavor escollirem les tomaqueres més sanes i
els tomàquets més semblants a la varietat. Els tres
primers poms de la planta acostumen a fer els fruits més
grossos i sans a l'hora de guardar-ne llavor.
Per extreure'n la grana, partirem pel mig els tomàquets i
amb una cullereta petita en traurem les llavors amb el seu
suc que anirem abocant en un got de vidre.
Ho deixarem fermentar 3 o 4 dies per eliminar patògens,
fins que aparegui una capa blanca pel damunt i veiem que
les llavors hagin pujat a la superfície. Llavors retirarem
aquesta capa i abocarem les llavors en un colador que
posarem sota l'aixeta per esbandir-les bé.
Un cop netes i escorregudes, les col·locarem damunt un
paper de forn perquè s'acabin d'eixugar a l'ombra. Quan
estiguin ben seques, les traurem del paper, les separarem
amb els dits i les guardarem en un pot hermètic amb una
mica de guix de pissarra o boles de gel de silici.

Llavor procedent de Joan Germà
de Caldes de Montbui
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02
FEBRER
Tomàquet Pometa

Tomàquet pometa
madurant a la mata

Fermentació de llavors
de tomàquet

Tomàquet deshidratat
Quan tenim excés de tomàquets, els podem conservar de
diferents maneres per tenir-ne tot l'any. Una manera molt
interessant de conservar tomàquets és deshidratant-los.
El tomàquet pometa, en ser una varietat que es pot buidar
i netejar de llavors fàcilment, és molt recomanable per
deshidratar al sol.
Una manera senzilla d'assecar tomàquets o altres hortalisses és posant-les sobre una malla a ple sol durant una
setmana, afegint una mica de sal pel damunt. A la nit és
millor posar-los a cobert o tapar-los amb un plàstic perquè
no absorbeixin la humitat ambiental i es facin malbé.
Un cop secs, es conserven molt bé en una bossa de roba o
de paper en un lloc fosc i sec. Només caldrà hidratar-los
amb aigua o oli abans de consumir-los.
També els podem conservar, de manera més limitada, en
pots coberts d'oli d'oliva que podrem aromatitzar amb
espècies i herbes.
gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

juny

Tomàquet pometa deshidratat al sol

jul.

ag.

Floració
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oct.

nov.

des.

02
FEBRER
Tomàquet Poma Ple

Tomàquet Poma Ple
(Lycopersicon esculentum)

Descripció

Com guardar-ne llavor

Varietat de tomaquera anual que s'encanya, molt vigorosa
que fàcilment superarà els 2 metres d'alçada i que destaca
per l'elevada productivitat i la bona qualitat dels seus fruits.
Les fulles són estàndards amb flors de color groc que
s'agrupen en poms d'un màxim de 3.
El fruit és vermell, carnós i una mica ovalat. De mida grossa
i d'un pes que fàcilment pot arribar als 400 gr. Pell fina i llisa
al tacte.
Tomàquet ideal per menjar a l'amanida, per fer salses i
conserves.

Per guardar llavor farem el mateix procés que amb les
altres varietats de tomàquet, tenint especial cura d'escollir
fruits sans. No guardarem mai llavors de tomàquets o
plantes que tinguin un mínim grau de virosi. Posarem
especial atenció al virus del mosaic del tabac, força present
en les zones productores de tomàquet.
És convenient reservar llavors de diversos fruits i plantes,
per tal de tenir una major diversitat genètica.
La quantitat de llavor a guardar dependrà de les nostres
necessitats i dels anys que vulguem tenir-la a l'abast,
sabent que perdrà poder germinatiu amb el temps.
La viabilitat de la llavor del tomàquet acostuma a ser d'uns
4 anys.

Context històric
Les referències escrites del tomàquet poma són molt
abundants. Ja l'any 1858, Joan Nonell el descrivia com un
tomàquet fi i apreciat pel seu gust, i que se sembrava de
febrer a juny, obtenint els primers tomàquets a l'agost i els
últims a la tardor.

Cultiu
Varietat de tomàquet que sembrarem en un llit calent o
protegida del fred i que trasplantarem a partir de finals
d'abril, per començar a collir tomàquets a finals de juliol o
principis d'agost.
Varietat anual que cal encanyar molt bé, ja que el pes dels
tomàquets és considerable.
Deixarem una distància entre plantes d'entre 60 i 80 cm.
Com algunes varietats antigues, en el poma ple li agrada un
reg regular però sense excés, ja que podria clivellar els
fruits.

Llavor procedent de Josep Canet
de Caldes de Montbui

12 mesos 12 varietats locals / PÀG. 15
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FEBRER
Tomàquet Poma Ple

Tomàquet poma ple, varietat
de grans dimensions

Conserva de tomàquet fregit
i samfaina

Llavors de tomàquet

Conserva de tomàquet
Una bona manera de tenir tomàquet tot l'any, a part del
tomàquet de penjar, és fent-ne conserves.
Fer conserves és ben senzill: escolliu tomàquets madurs i
traieu-ne el peduncle. A continuació escaldeu-los amb
aigua bullent un minut per poder pelar-los més fàcilment.
Després és el moment de posar-los sencers, ben premuts
i amb tot el seu suc dins d'un pot de vidre que haurem
esterilitzat prèviament.

es faci el buit al pot i es conservi bé. Després es deixen
refredar a l'aigua mateixa de bullir els pots i ja es poden
guardar.
Una altra conserva que podem fer és amb tomàquet fregit
i triturat o amb samfaina, afegint ceba, pebrot i albergínia i
seguint el mateix procés de conservació descrit abans.
Sempre que obrim un pot per consumir, ens assegurarem
que hagin fet bé el buit i estigui en perfectes condicions.

Un cop plens i tapats els pots, cal bullir-los trenta minuts al
bany maria, drets i completament coberts d'aigua, perquè

gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció
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ag.
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FEBRER
Tomàquet Cirerol de Caldes

Tomàquet Cirerol
de Caldes
(Lycopersicon esculentum)

Descripció

Cultiu

Varietat de tomàquet de penjar de creixement mitjà, que
creix de manera força compacte i amb menys separació
internodal que altres varietats.
Les fulles són estàndards amb flors de color groc.
El fruit és d'un color vermell ataronjat, amb una esquena
verda que durant el procés de conservació es torna
groguenca. Fruit ple, que acostuma a tenir dos lòculs, tot i
que en pot tenir tres. De forma una mica allargada i punxeguda. Acostuma a tenir mugró a la punta. Pell llisa, brillant,
gruixuda i dura al tacte.
Tomàquet de molt bona conservació i que suca millor a
partir d'uns dos mesos de repòs. De producció mitjana.
Varietat molt resistent al clivellat i al "cul cagat".

Segons la Guia del Horticultor de l'any 1869, Joan Nonell
recomanava sembrar el tomàquet de penjar en llits calents
o en hivernacle els mesos de febrer i març, per trasplantar
al cap de 6 o 7 setmanes i començar a collir els fruits entre
el juliol i l'agost.
La majoria de productors de tomàquet del Vallès, el
sembren sota cobert els mesos de gener i febrer, i el
trasplanten als voltants de Sant Jordi.
La temporada s'acaba amb l'arribada de la tardor i les
primeres gelades.

Context històric
L'any 1858 trobem ja referenciat per en Joan Nonell un
tomàquet de penjar anomenat sirera, que es conservava a
dins de les cases durant tot l'hivern.
Les referències orals són molt abundants a Caldes, especialment entre la gent gran, fins a l'extrem que el nom de la
varietat cirerol ha servit, com a genèric, per donar nom a
tots els tomàquets de penjar.
Cal donar importància que el tomàquet Cirerol de Caldes no
és un tomàquet "cherry" com podria semblar pel seu nom.

Com guardar-ne llavor
La tomaquera és una planta autògama, amb una estructura de la flor que afavoreix l'autopol·linització. La pol·linització creuada és possible però molt poc freqüent.
Per tant, no caldrà un aïllament excessiu entre diferents
varietats.
Cal treure llavor de fruits madurs, sans i que continguin
característiques que volem preservar: forma, mida, gust,
productivitat, resistència a malalties i adaptació climàtica.
En el cas del tomàquet de penjar, una característica que
ens interessa mantenir és la seva llarga conservació. Per
això, guardarem també llavor dels tomàquets que millor
s'han conservat.

Llavor cedida per Antoni Tusell de Caldes de Montbui
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02
FEBRER
Tomàquet Cirerol de Caldes

Tomàquet cirerol
a punt de ser collit

Planter de tomaqueres
fet en una caixa i protegit del fred
amb una manta tèrmica

Cultiu de tomàquet cirerol
rastrer amb malla antiherbes

Tomàquet rastrer
Pels més agosarats, amants de l'experimentació i que
regueu amb tubs de goteig, us proposem cultivar una
petita part de tomàquet Cirerol de forma rastrera sobre
malla gruixuda, sense podar ni entutorar i amb una separació d'uns 30 cm entre plantes. La producció és més petita
però no ens donaran gens de feina. Això si, cal fer-ho amb
varietats de tomàquet de pell gruixuda, per tal de ser més
resistents a la humitat del terra.
Aquests tomàquets seran els que consumirem primer, ja
que no es guardaran tan bé com els que s'hi hagin asprat
amb canya.

gen.
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Sembrar planter

març
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Trasplantament o sembra directa
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FEBRER
Tomàquet Bombeta

Tomàquet
Bombeta
(Lycopersicon esculentum)
Altres denominacions:

bombeta de Caldes,
cent en pom vermell, bombilla
Descripció

Cultiu

Varietat de tomàquet polivalent que classificaríem entre
tomàquet d'amanir i de guardar.
Tomaquera de creixement mitjà i molt compacte que fa uns
ramells molt plens de fruits.
Per la seva mida més petita, és ideal per a horts urbans i
balcons.
Les fulles són estàndards amb flors de color groc.
Fruit petit i allargat en forma de bombeta, de color vermell
intens i amb mugró.
És una varietat de tomàquet que serveix tant per sucar pa
com per menjar a l'amanida. Seria semblant a un tomàquet
cherry actual.
Té una conservació mitjana.

Com els altres tomàquets requereix asprat i poda, i el
sembrarem als voltants del mes de febrer sota cobert per
trasplantar-lo a finals d'abril a l'hort.
Recomanem deixar una distància entre plantes de 50 cm.

Context històric
Varietat esmentada l'any 1874 a documents de la comarca
com a tomàquet cirera. Una de les coses per les quals
potser s'ha conservat aquesta varietat de tomàquet a
Caldes de Montbui, és que és molt bon complement del
tomàquet Cirerol, ja que és un tomàquet que suca molt bé
des del primer dia, però que té una conservació mitjana
(d'uns tres o quatre mesos).
Varietat que recomanem collir, igual que les altres varietats
de penjar, quan comença a trencar el color després d'uns
dies sense reg ni pluja. Això farà que es conservi millor.

Com guardar-ne llavor
Per guardar llavor, farem el mateix procés que fem en els
altres tomàquets.
El bombeta, en ser un tomàquet petit, també podem
treure la llavor esprement-lo amb els dits i abocant suc i
granes dins d'un recipient de vidre.
Deixarem fermentar també 2 o 3 dies i seguirem els
passos per conservar la llavor explicats anteriorment.
És convenient que la llavor provingui de diversos fruits de
diferents plantes, amb l'objectiu de conservar una important diversitat necessària per adaptar-se a les diferents
condicions climàtiques.

Llavor cedida per les famílies Baqué i Tusell
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FEBRER
Tomàquet Bombeta

Mata de tomàquet bombeta
a punt per ser recollit

Pom de tomaquera amb
més de 100 flors.

Tomàquet penjat al rebost

Com guardar tomàquet de penjar
La bona conservació del tomàquet de penjar és clau per a
poder-ne tenir la majoria de l'any.
Primer cal triar molt bé el moment de la collita, i això varia
segons quina sigui la varietat.
El tomàquet Cirerol, que té la pell gruixuda, el collirem quan
el seu color ja passi del groc al vermell ataronjat. En canvi,
el bombeta, si el volem per guardar, caldrà collir-lo quan 3
o 4 tomàquets del ramell estiguin ja vermells i la resta
trenqui el color. Si hi ha tomàquets verds, no patiu,
maduraran un cop penjats.
Un altre factor clau és l'aigua que conté el tomàquet. A
menys aigua, més conservació. Per això és interessant
deixar de regar les tomaqueres uns dies abans i no
collir-los mai després d'unes pluges.

gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

juny

El lloc i la manera d'emmagatzemar-los també és important. Així prioritzarem un lloc fosc, fresc i sobretot sec.
Els podem tenir penjats amb el propi ramell, que haurem
enfilat amb cordill o també estesos en capses o malles en
una sola capa i sense apilar-los.
Finalment és important també anar traient els tomàquets
que es podreixin, per evitar la propagació cap a altres
tomàquets.

jul.

ag.

Floració
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MARÇ

Pebrot
Pebrot Groc

Pebrot Groc
(Capsicum annum)
Altres denominacions:

bitxo de Girona, groc d'Olot, blanc
de Berga, trempó, bitxo dolç
Descripció

Com guardar-ne llavor

Varietat de pebrotera compacte, primerenca i molt
productiva.
Fruit en forma de banya i de color groc clar, de carn prima
i d'una mida d'uns 15 cm.
Tot i el nom, no confondre amb pebrots picants. El pebrot
del bitxo groc és molt dolç, aromàtic i de fàcil digestió.
Es pot menjar cru a les amanides, com també fregit o
escalivat, amb un gust que recorda una mica a l'espàrrec.

Per guardar llavor de pebrot, primer de tot hem de deixar
madurar el fruit a la planta. Quan estigui d'un color vermell
intens és el moment de collir-lo per extreure'n les llavors.
Tot i que l'extracció de llavors es pot fer per mètode humit,
recomanem fer-ho en sec, obrint el pebrot en dues parts i
traient manualment les llavors de la carn, que saltaran
molt fàcilment.
Les deixarem assecar damunt un paper de forn o de diari
en un lloc ombrejat i un cop estiguin ben seques, les
emmagatzemarem en pots de vidre hermètics o bosses de
roba, en llocs secs.
La pebrotera, tot i ser autògama, pot donar-se cert grau
d'al·logàmia. Així deixarem un aïllament d'uns 50 metres
per evitar encreuament amb altres varietats.
Cal separar amb molta més distància de les varietats
picants.

Context històric
D'aquesta varietat de pebrot no tenim referències escrites
sobre el seu origen, tot i ser un pebrot històricament molt
conreat a les comarques gironines i també a les Balears. Ha
estat introduït a la comarca en els últims anys gràcies a la
seva qualitat i bona acceptació.
Aquest pebrot és un element fonamental d'un plat illenc, el
trempó.

Cultiu
Al ser una varietat de pebrotera primerenca, en farem la
sembra protegida durant els mesos de febrer i març, per
ser trasplantada a l'hort a 50 cm de distància quan ja no hi
hagi risc de gelades.
Igual que el tomàquet, requereix sòls rics en matèria orgànica i profundament llaurats.
El reg ha de ser constant sense entollar-se. Un bon encoixinat o malla ajudarà a mantenir el grau correcte d'humitat i
estalviarà la competència de les herbes adventícies.
Pebrot groc del bitxo,
procedent de Jaume Flaquer
de Santa Eulàlia de Ronçana
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MARÇ
Pebrot Groc

Mata de pebrot

Pebrot vermell a punt per ser recollit

Llavors madures
a l’interior del pebrot

Pebrot confitat i melmelada
El pebrot és un element essencial en multitud de plats de la
nostra gastronomia: es mengen crus en amanida, en coca,
fregits, arrebossats, farcits, a la brasa, escalivats al forn o
saltejats.
Si en volem tenir tot l'any, n'haurem de fer conserves.
El pebrot groc és ideal per a ser conservat confitat, en oli o
vinagre. Així escaldarem els pebrots, opcionalment els
tallarem i netejarem de llavors, i els submergirem en un pot
esterilitzat amb vinagre blanc i sal. Un cop plens i tapats els
pots, els bullirem al bany maria perquè es faci el buit i es
conservi millor.
Una altra opció de conservació és fent-ne melmelada.
Netegem el pebrot, en traiem les llavors i el tallem a
trossets. El triturem i ho aboquem a una cassola juntament
amb aigua, sucre i un raig de vinagre blanc o llimona. Ho
posem a foc suau i anem remenant constantment fins a
tenir la textura desitjada. Omplim els pots i fem el mateix
procés que amb les altres conserves.
gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

juny

La melmelada també es pot fer amb pebrot escalivat, que li
donarà un gust excepcional.
jul.

ag.

Floració

12 mesos 12 varietats locals / PÀG. 22

set.

oct.

nov.

des.

04
ABRIL

Carbassa
Carbassa del Violí

Carbassa del Violí
(Cucurbita moschata)
Altres denominacions:

carbassa rabequet, cacauet
Descripció

Com guardar-ne llavor

Varietat de carbassa de color crema, de pell llisa que marca
lleugerament costelles. De polpa taronja, compacta i molt
dolça. Acostuma a fer un pes entre 1 i 3 kg.
Pel que fa a la conservació és molt bona. Si està collida
madura i es guarda en un lloc sec, es pot conservar fins a un
any. S'acostuma a menjar guisada o bullida per fer cremes.
La planta és rastrera, molt vigorosa i de flor groga. Produeix
carbasses fins a les primeres gelades, que maten a la planta
i gelen les carbasses que no s'hagin collit.
Com el seu nom indica, la carbassa té forma de rabec, un
instrument de corda antic molt semblant a un violí.

La carbassa necessita 16 setmanes des de l'obertura de la
flor fins a la maduració de les llavors, així que recollirem
sempre granes de carbasses ben madures. Millor esperar
uns 20 dies per treure'n la llavor, ja que augmenta l'energia
germinativa.
Obrirem amb un ganivet la carbassa en dues parts i
traurem les llavors amb una cullera. Les rentarem en un
colador sota un raig d'aigua i en traurem les restes
filamentoses del fruit. Les escorrerem i les posarem
damunt de paper de forn, on les deixarem assecar a
l'ombra. Un cop eixutes, les guardarem en pots, ben
etiquetats amb el nom de la varietat i l'any, afegint-hi una
mica de guix de pissarra o boles de gel de silici.

Context històric
L'any 1869, Joan Nonell recomanava la sembra, tant de la
carbassa del violí com la del bon gust, el mes de març en un
llavorer protegit per poder trasplantar-se al cap de 3 o 4
setmanes amb un grapat de fem madur o compost a les
seves arrels.
A la revista catalana Agricultura de l'any 1923, trobem
anomenada la carbassa del violí i citats els mesos de març,
abril i maig com els més adients per la sembra directa feta
a l'aire lliure.

Cultiu
Com la majoria d'hortalisses de llavor grossa, recomanem
la seva sembra directa, ja que no li agrada gens el trasplantament en arrel nua.
Reservarem un espai gran en un cantó de l'hort, ja que és
una planta rastrera molt vigorosa, i sembrarem 2 o 3
llavors per clot un cop hagin passat les gelades, a una
distància de 50x50cm. Com totes les cucurbitàcies, li
agrada molt les terres amb molta matèria orgànica i ben
femades.

Carbassa del violí procedent de Can Naps,
Santa Eulàlia de Ronçana
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FEBRER
Carbassa del Violí

Fruit de carbassa del violí

Planta de carbassa del violí

Carbassa oberta
amb les seves llavors

Pol·linització controlada
La pol·linització de la carbassa és entomòfila i creuada, per
la qual cosa cal tenir en compte el risc que té de creuament
entre els diferents tipus.
Com que l'aïllament que necessita és gran i moltes vegades no és possible, podem pol·linitzar a mà per evitar
creuaments innecessaris entre varietats.
Primer escollirem les flors abans no estiguin obertes, amb
les arestes del capoll tancat. Tallarem la flor masculina des
de la base de la tija i en traurem els pètals. La diferenciarem de la flor femenina perquè la flor masculina té una tija
llarga, i la femenina una petita carbasseta sota dels pètals.
Obrirem amb compte la flor femenina sense treure els
pètals, i fregarem la part masculina amb l'estigma de la flor
femenina.
Per imitar a la pol·linització natural utilitzarem diverses
flors masculines per pol·linitzar una femenina i així també
mantindrem la diversitat genètica.

gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

juny

Finalment tancarem la flor amb un cordill perquè no
s'obri i deixarem que es panseixi. Marcarem aquell fruit per
diferenciar-lo dels altres i en guardarem les seves llavors
un cop estigui madur.

Pol·linització
de carbassa
controlada a mà

jul.

ag.

Floració
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MAIG

Blat de
Moro
Blat de Moro Groc i Vermell

Blat de Moro Groc
i Vermell
(Zea Mays)
Altres denominacions:

blat de moro de crispetes o petador
Com guardar-ne llavor
Descripció
Planta molt vigorosa que supera de llarg els dos metres
d'alçada. Fulles lanceolades, que igual que la tija, barregen
tons verds i morats.
Acostuma a fer entre una i dues panotxes per planta, amb
estigmes violetes.
Una de les característiques d'aquesta varietat és que fa
panotxes grogues o vermelles indistintament, de gra petit i
amb una certa predominança per les de color groc.
El seu consum és en forma de crispetes, posant un grapat de
granes en una paella amb l'oli ben calent i la tapa posada,
afegint-hi sal o sucre. Els hi encanta als més menuts!

La pol·linització és creuada, fet que obliga a tenir un gran
aïllament entre diferents varietats (uns 1000m). També es
poden plantar varietats que no coincideixin en el temps de
floració i per tant no es pol·linitzin entre elles.
Les panotxes han d'estar a la planta un mes després que
aquesta maduri, observant-se un aspecte vidriós de les
llavors. Un cop recollides les panotxes, es porten les fulles
cap enrere i es pengen durant dues o tres setmanes fins
que acabin d'assecar-se.
Guardarem sempre les llavors més grosses que estan
al mig de la panotxa i en descartarem les granes dels
extrems.
La viabilitat de les llavors acostuma a ser d'uns 3 o 4 anys
si es conserven en bones condicions.

Context històric
El blat de moro, també anomenat dacsa, panís o blat de
l´Índia, és originari de Centreamèrica i va ser introduït a
Europa al segle XVI.
A Catalunya el blat de moro ha estat cultivat especialment
per a consum animal, tot i que algunes varietats, com
l'escairat, és la base del típic plat d'escudella de blat de
moro escairat del Berguedà.
Respecte al blat de moro groc i vermell o de crispetes, és
difícil datar la seva arribada al Vallès, tot i que fa més de
tres generacions que es cultiva a Caldes de Montbui.

Cultiu
El blat de moro prefereix terres ben llaurades i riques de
matèria orgànica. El reg ha de ser generós durant el cultiu.
Farem la sembra directa i amb un marc de plantació d'uns
20 cm. Aquesta varietat s'acostuma a sembrar a finals
d'abril i durant el mes de maig, ja que si es fa més tard, no
arriba a créixer suficientment i les panotxes quedaran molt
petites.

Panotxes de blat de moro groc i vermell,
cedides per Antoni Tusell de Caldes de Montbui
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Blat de Moro Groc i Vermell

Plantes i panotxes formant-se
de blat de moro groc i vermell

Panotxes de blat de moro

Mongeta i carbassa enfilant-se
pel blat de moro a Can Patxau
de Sentmenat

Associació de cultiu precolombina
Les associacions entres hortalisses poden ser molt beneficioses a l'hort.
Una de les associacions més habituals en els horts ecològics és l'anomenada associació precolombina, que combina mongeta, blat de moro i carbassa.
El blat de moro es beneficia del nitrogen que aporta la
mongeta al sòl, la mongeta d'aspre s'enfila pel blat de moro
evitant així d'haver-les d'entutorar amb canyes, i la carbassa tapissa tota la superfície reduint l'aparició d'herbes i
mantenint una humitat constant.

gen.
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Sembrar planter
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Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

Per realitzar aquesta associació, sembrarem directament
al sòl el blat de moro en un marc de plantació de 25x60cm,
i entre línies, la carbassa, deixant uns 60 cm entre plantes.
Ho sembrarem alhora quan ja no hi hagi risc de gelades,
normalment a finals d'abril.
Quan el blat de moro mesuri uns 30-40 cm, sembrarem la
mongeta al seu peu perquè s'hi enfili.

juny

jul.

ag.

Floració
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Bròquil
Bròquil de Santa Teresa

Bròquil de
Santa Teresa
(Brassica oleracea var. Botrytis)
Altres denominacions:

bròquil blau
Com guardar-ne llavor

Descripció
Varietat de bròquil d'inflorescència morada, molt primerenca, bianual i de mida grossa. Pot assolir 1,5 m d'alçada
quan desenvolupa el cos floral. Fulles lanceolades de color
blavós amb nerviacions morades i marge lleugerament
dentat.

Context històric
Segons escriu Joan Nonell l'any 1858, el bròquil blau de
Santa Teresa tenia molta acceptació perquè era molt
productiu, doncs si se li talla la capsa amb compte de no fer
malbé els brots del seu voltant, proporciona una abundant
i llarga collita.
La guia del horticultor descriu també de fer la sembra els
mesos de maig i juny, començant a collir el bròquil a partir
de Tots Sants.
Aquest bròquil antigament es creuava amb la coliflor del
Montseny i en resultava el bròquil bord, que era verd i
d'unes dimensions enormes.

Escollirem diverses plantes per mantenir una bona diversitat genètica amb les característiques que desitgem i en
deixarem el cap intacte per obtenir una bona collita de
llavor.
A mesura que les llavors s'assequen, la planta adquireix un
color marronós. Hem d'estar al cas i recollir la llavor quan la
majoria estigui madura, ja que tendeix al desgranament
molt ràpid.
Deixarem la llavor que s'acabi d'assecar en un lloc sec i
ventilat i la guardarem la més neta possible en pots
hermètics.
El bròquil és molt sensible al creuament amb altres varietats, fins i tot amb col i coliflor. Per evitar una hibridació de
la varietat, el millor és traslladar els peus en llocs aïllats o
cultivar només una varietat a l'hort.

Cultiu
Farem el planter en alvèols al voltant del mes de juny,
trasplantant-lo a l'hort al juliol, per collir-lo entre els mesos
de novembre i desembre.
En ser peces grans, deixarem un marc de plantació d'uns
60cm.
Li agrada terres fèrtils i amb matèria orgànica, ben llaurades i amb humitat constant.
Es pot fer una calçada a mig cultiu, que l'ajudarà a no
tombar-se en cas de fer-se molt gran.

Bròquil de Santa Teresa, llavor cedida per
Etern Verdaguer de Llinars del Vallès
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Bròquils de Santa Teresa florits

Síliqües de bròquil a punt
per ser recollides per extreure’n
les llavors

Llavors de bròquil

Consum i conservació
Un cop collit, el cos floral del bròquil té una conservació
limitada. Un cop net i sec, el podem emmagatzemar dins
un taper a la nevera, on a baixa temperatura se'ns conservarà una o dues setmanes a molt estirar.
El bròquil de Santa Teresa és molt gustós, podent-se
consumir cuinat al vapor, estofat o bullit. Tal com diu Jordi
Puig en el seu llibre L'hort del segon origen, és molt característic el color blavós dels caldos en què el bullim, podent-se
aprofitar l'aigua per fer unes exquisides sopes escaldades
amb pa torrat i un gra d'all fregit.

gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

juny

jul.

ag.

Floració
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Mongetes
Mongeta del Carai
Mongeta Llaminera d'Aspre
Mongeta Llaminera de Mata

Mongeta del Carai
(Phaesolus vulgaris)
Altres denominacions:

mongeta del carall, del rector, del pecat
Descripció
Mongetera de mata alta, de creixement vigorós i molt
productiva.
De flor blanca, tavelles planes amb bec i secció el·líptica.
Varietat de mongeta seca que no és indicada pel seu consum
de la tavella en tendre, ja que fa fil.
Mongeta blanca, oblonga, sense ganxo, que té un cantó rodó
i l'altre fa cantell i que destaca pel seu gust persistent, intens
i carnós.

Context històric
La mongeta del carall o carai la trobem referenciada ja als
anys 1910 al pla de Palou, procedent del sud de Catalunya.
També en trobem referències escrites l'any 1935 del carai
com a mongeta emparradora, tardana i per desgranar.
El seu cultiu s'estén ràpidament pel Vallès i arriba a ser una
mongeta més produïda que la del Ganxet, però, ràpidament, a partir dels anys 1960 inicia un procés involutiu que
pràcticament la porta a la desaparició.

La mongeta del Carai la podeu sembrar des de principis
fins a mitjans de juliol, i la recollireu de finals d'octubre a
principis de novembre, una mica abans que la mongeta del
ganxet.
És interessant estar al cas de pluges i gelades a l'hora de
fer-ne la collita.

Com guardar-ne llavor

La mongeta del carai, en ser consumida seca, només ens
caldrà reservar-ne una part que no ens menjarem per
sembrar l'any vinent.
Un cop recollides les tavelles abans no es desgranin, les
deixarem que acabin d'assecar-se en un lloc protegit de la
pluja i la humitat i en traurem les llavors.
Com que les varietats d'aspre maduren més lentament
que les de mata baixa, podem arrencar la planta sencera i
deixar que s'assequi.
Recordeu fer el mètode de congelació per evitar l'atac del
gorgoll, però sempre amb el gra ben sec.

Cultiu
La mongetera és una planta poc exigent respecte als
nutrients, tot i que les varietats d'aspre exigeixen cavades
més profundes que les de mata baixa.
Un cop tinguem a punt la terra, farem una regada abans de
sembrar la mongeta i una altra posteriorment per mantenir
la humitat necessària per a la seva germinació.
El marc de plantació serà de 60x60 cm amb 4 o 5 llavors
per clot. Recordeu que necessiten tutor per enfilar-se.
Intentem no excedir-nos gaire en les llavors que sembrem,
ja que al ser molt vigorosa pot tombar les canyes per un
excés de pes.

Mongeta del carai cultivada a Gallecs
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Exhuberant mongeta
del carai asprada.

Llavors i tavelles seques
de mongeta del carai

Detall de tavelles

Congelació per eliminar el gorgoll
El gorgoll pertany a 3 espècies d'insectes diferents i poden
afectar a la mongeta, la fava i el pèsol. Els insectes
apareixen a la primavera. La femella mossega el gra, fa un
forat, pon l'ou i el recobreix d'una substància gelatinosa.
Quan fa eclosió la larva s'alimenta a l'interior del gra i realitza la metamorfosi i després surt a l'exterior.
És recomanable per eliminar el seu atac posar la grana al
congelador 3-4 dies. Cal assegurar-se que el gra estigui
ben sec abans de congelar-lo.
La majoria de les granes afectades pel gorgoll mantenen la
capacitat de germinar. Només un 20% afecten el germen.
Llavors afectades pel gorgoll

gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

juny

jul.

ag.

Floració
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Mongeta
Llaminera d'Aspre
(Phaesolus vulgaris)
Altres denominacions:

del sucre, carolina, pleneta, del malalt
i vermellics
Descripció

Com guardar-ne llavor

Mongetera de mata alta i poc vigorosa. Flor blanca i tavella
plana, de color verd clar amb un petit bec.
Mongeta de color granatós, amb aigües vermelloses i de
morfologia mitjanament arronyonada. Menys productiva
que altres varietats però molt apreciada per la seva dolçor i
absència de fils a la seva tavella.

La pol·linització de la mongetera és autògama, tot i que té
un cert grau de pol·linització creuada. No cal fer un
aïllament massa gran, però la podem salvaguardar millor
intercalant-la amb altres cultius.
Només guardarem la grana que compleixi les característiques de la varietat, mida, color i forma, i en descartarem la
que no ho faci.

Context històric
Les primeres referències escrites són de 1926. A partir
d'aquí són abundants i situant-la com la millor mongeta
tendra juntament amb les avellanetes. (La Vanguardia,
1926).
L'any 1935 la trobem també descrita com a mongeta molt
primerenca i anomenada llaminera o del sucre.

Cultiu
Igual que la mongeta del carai, és una mongeta poc exigent
però li agrada un sòl profund.
Si la terra és molt pobre en nutrients, podeu incorporar una
mica de compost madur o matèria orgànica. El millor és
sembrar-la darrera de cultius més exigents.
El marc de plantació seria de 60x60 cm amb entutorat de
canyes.
Té dues èpoques de sembra, durant la primavera els mesos
d'abril i maig, i durant l'estiu al llarg del mes de juliol.

Detall de tavelles de mongeta llaminera
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Llavors de mongeta llaminera d’aspre

Detall de fulles i tavelles

gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

juny

jul.

ag.

Floració
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Mongeta
Llaminera de Mata
(Phaesolus vulgaris)

Descripció

Com guardar-ne llavor

Mongetera de mata baixa que no requereix entutorat. Té un
cicle curt i és força vigorosa. Flors blanques i tavelles verdes,
planes i amb bec.
La llavor és granatosa amb aigües, arronyonada i una mica
més petita que la mongeta llaminera d'aspre.

Deixarem algunes de les millors tavelles a la planta i que no
ens menjarem. Estarem al cas de recollir-les quan comencin a assecar-se, abans no es desgranin.
Les varietats de mata baixa maduren més ràpidament que
les d'aspre, cosa que cal tenir en compte. Podem recollir la
planta sencera i penjar-la en un lloc sec i airejat. En dues
setmanes ja les tindrem seques.
Per comprovar-ho, podem clavar l'ungla o mossegar-les
amb una mica de pressió: si estan seques, no deixaran
marca.
La viabilitat de la mongeta sol estar en uns 3 anys.

Context històric
Probablement ha quedat inclosa en el mateix nom genèric
que la varietat d'aspre.

Cultiu
Les varietats de mata baixa són poc exigent en nutrients, i
s'adapten a sòls sorrencs i poc fertilitzats. Agraeixen però
una aportació de matèria orgànica i un bon encoixinat.
Sembrarem 4 o 5 llavors per cop a una distància de 20 cm
entre plantes i 40 cm entre fileres.
Recomanem fer sembres escalonades des de mitjans
d'abril a principis d'agost.

Detall de tavelles, fulles i flors de mongeta
llaminera de mata
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Tavelles i mates
de mongeta llaminera

Tavelles i mates
de mongeta llaminera

Llavors morades amb aigües
de mongeta llaminera de mata

gen.
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Sembrar planter
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Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció
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ag.

Floració
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Col
Col de Paperina

Col de Paperina
(Brassica oleracea var. capitata)
Altres denominacions:

col de pasqua
Descripció
Varietat de col que pot superar el metre d'alçada un cop
formada, i amb un cabdell cònic acabat en punta que per la
seva forma recorda una paperina.
Fulles de color verd-blavós amb nervi central.
Les fulles grans exteriors del cabdell s'acostumen a fer servir
en el caldo o es donen al bestiar.
Gastronòmicament molt tendre i fina.

Context històric
Ja la trobem descrita l'any 1858 per Joan Nonell on l'anomenava com una col de poques fulles, un cabdell molt
apinyat, força primerenca però que no resisteix tant el fred
ni fa brots. També és la que es pot cultivar més fàcilment
totes les estacions de l'any si el clima no és molt fred.
L'any 1869 la trobem citada també com a col paperina de
pasqua, on recomanen la seva sembra d'agost a octubre.

Com guardar-ne llavor
La col és una planta bianual que necessita un període de
temperatures baixes per florir.
És al·lògama i és pol·linitzada per insectes.
Com que necessita un aïllament important (uns 1500m),
en cas de voler guardar llavor, és millor cultivar una sola
varietat per any, utilitzar gàbies de protecció o trasplantar-les abans no floreixin en un lloc aïllat.
Seleccionarem les millors plantes i eliminarem les molt
primerenques o molt tardanes.
A mesura que les llavors s'assequen la planta adquireix un
color marró ataronjat.
Hem de recollir-ne la llavor madura amb rapidesa, ja que té
tendència al desgranament.

Cultiu
Farem el planter d'agost a octubre i el trasplantarem a
l'hort al cap d'un mes, un cop la planteta estigui formada i
mesuri uns 15 cm.
Les cols són exigents en nutrients, així que haurem de fer
un treball profund i aportar fem o compost madur.
Pel que fa al reg, li agrada una humitat constant. Com que
és un cultiu de tardor-hivern, és molt possible que només
haguem de fer regs de suport en èpoques una mica
seques.
El marc de plantació estaria al voltant dels 50 cm entre
plantes.

Col de paperina a punt per ser recollida
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Cols de paperina a l’hort

gen.

febr.

Sembrar planter

març

Llavors de col

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

Escarola i col associada en un cultiu

juny

jul.

ag.

Floració
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Associacions de cultius
Plantar dues o més espècies molt properes entre si poden
ser beneficioses, sigui per la prevenció d’enfermetats,
control de plagues, absorció de nutrients o millora de
sabor.
De la mateixa manera, hi ha associacions que no són
recomanables, perquè competeixen pels mateixos

Associacions favorables

nutrients, detenen el creixement o perquè són atacades
per les mateixes plagues.
Aquí us deixem algunes de les associacions més favorables i més desfavorables de les varietats que conté aquest
llibre:

Associacions desfavorables
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Escarola
Escarola Cabell d’Àngel

Escarola Cabell
d’Àngel
(Cichorium endivia)

Descripció
Varietat d'escarola de fulla prima, molt arrissada i d'un color
verd clar. Fa un cabdell més petit que altres varietats però és
extremadament dolça i tendra un cop li ha tocat les primeres gelades.
Malgrat que és recomanable blanquejar-la una mica abans
de collir, el seu cabdell apinyat mantindrà tendra les seves
fulles encara que no ho fem.
Element imprescindible del plat del xató, es sol consumir
juntament amb altres ingredients en amanides i truites.

Context històric
De l'escarola cabell d'àngel en trobem moltes referències
escrites.
És molt apreciada per les seves fulles estretes i molt arrissades.
A l'hortalari de 1869 en recomana la seva sembra els
mesos d'agost a octubre.
L'any 1930 la trobem descrita al Cultivador modern com a la
varietat d'escarola més desitjada i amb el preu de llotja
més elevat.

Com guardar-ne llavor
L'escarola florirà quan s'allargui el dia i augmenti la temperatura.
Es creuen entre varietats i també amb xicoira i endívies.
L'aïllament recomanable és d'uns 200 metres.
Reservarem per llavor les últimes escaroles que s'espiguin
i la recollirem quan la planta estigui totalment seca.
La llavor es pot treure obrint a mà les flors seques, però per
facilitar-ho, podem posar en remull unes hores la planta
seca i a continuació piquem fortament perquè saltin les
llavors. És millor fer-ho quan les temperatures siguin
baixes i cal assecar molt bé aquestes llavors perquè no
germinin abans d'hora.
Un cop netes les guardarem en pots hermètics o bosses de
roba en llocs secs i frescos.
La viabilitat de la llavor és de 8 anys.

Cultiu
Farem el planter a finals d'estiu per plantar-la a l'hort a una
distància d'uns 30 cm entre plantes.
No és especialment exigent amb el sòl, però li agrada
terres lleugeres i amb una mica de matèria orgànica o
compost madur. Agraeix molt els encoixinats, ja que a més
de mantenir la humitat, ajuden que no es podreixi amb el
contacte directe amb la terra.
Li agrada un reg moderat, sobretot en ser un cultiu de
tardor-hivern, haurem només de fer regs de suport en cas
que no plogui o hi hagi temporades molt seques.

Escarola cabell d’àngel, llavor antiga procedent
d’Argentona i conservada per Antoni Tusell.
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Detall de planta jove d’escarola

Blanqueig d’escarola fet amb branques
i trossos de canyes

Llavors i flors seques d’escarola

El blanquejat de l’escarola
L'escarola de cabell d'àngel té un cabdell molt apinyat que,
a diferència de les altres escaroles, permet collir-la sense
blanquejar. Tot i això, el blanqueig és recomanable per
obtenir unes fulles encara més tendres i fines.
Hi ha diverses maneres de fer-ho:
La més habitual és lligar-la amb una goma uns dies abans
de ser collida. També se l'hi pot posar un barret de plàstic o
un test que farà la mateixa funció.
Antigament es feien servir altres mètodes molt interessants: una manera era calçant amb una mica de terra al
voltant uns dies abans de collir-la, típic dels pagesos de
Sant Sebastià de Montmajor. Cal però vigilar no excedir de
terra humida que la pogués podrir.

gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

juny

Una altra manera molt recomanable és clavant branques
d'alzina o trossos de canya al voltant de l'escarola, així a
mesura que vagi creixent, ella sola s'anirà apinyant i
quedarà tendra mantenint totes les propietats.

jul.

ag.

Floració
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PÈSOL
Estirabec
Pèsol del Ganxo

Estirabec
(Pisum sativum)
Altres denominacions:

pèsol caputxí, tirabec
Descripció
Varietat de pèsol de mata alta que cal asprar i que pot superar 1,5m d'alçada.
Planta de color verd clar amb nervis molt marcats a les fulles
i amb flor lila o blanca.
A diferència del pèsol del ganxo, es consumeix la tavella
sencera just quan comença a granar.
Gastronòmicament molt valorat per la seva textura i finor.
És molt típica la sopa d'estirabec amb pa, però es pot cuinar
de moltes maneres: truites, sopes, fregits, bullits o a la
planxa.

Com guardar-ne llavor
La floració és quasi totalment autògama, ja que la fecundació es produeix abans que s'obri la flor.
Recollirem les tavelles seques de la planta quan tinguin un
aspecte apergaminat i es notin i s'escoltin les llavors a
dins.
La llavor de l'estirabec és més arrodonida que el pèsol del
ganxo, més fosca i amb aigües.

Context històric
Trobem documentació escrita l'any 1858 on deia que el
tirabec era el pèsol més cultivat als horts.
A l'hortalari de l'any 1869 en cita la sembra del pèsol
caputxí o tirabec els mesos d'agost a novembre, depenent
del clima.
L'any 1930 en trobem citades dues variants, el pèsol
caputxí de flor violeta i el pèsol caputxí banya de bè (flor
blanca).

Cultiu
Farem sembra directa amb 4 o 5 llavors per cop entre els
mesos d'octubre a febrer.
El marc de plantació és de 40 x 60 cm.
Cal entutorar amb malles o branques llargues de restes de
poda.
És una varietat que pot viure a la majoria de sòls i que a
més enriqueix la terra amb nitrogen i millora la seva
estructura.
Cal mantenir la humitat del sòl, però al ser un cultiu
d'hivern, farem només regs de suport.

Tavelles d’estirabec

12 mesos 12 varietats locals / PÀG. 40

10
OCTUBRE
Estirabec

Detall de tavelles i fulles d’estirabec

Llavors i tavelles seques d’estirabec

Estirabec de flor violeta

L'asprat d'hortalisses
A l'hort hi ha algunes hortalisses que requereixen l'asprat
per un millor desenvolupament de la planta, per facilitar-ne
la collita o per evitar proliferacions ràpides de fongs, sigui
per allunyar la planta de la humitat del terra o per millorar
la circulació d'aire en el fullatge. El tutor guiarà la tija i en
sostindrà els fruits.
Es sol fer amb canyes en grups de quatre o en línies unides
entre si, ja que el pes de la planta amb els fruits i les possibles ventades poden tombar els aspres.
També és una bona opció la malla tensada, sobretot amb
les pesoleres que no tenen un pes excessiu.
Una altra opció són les branques sobrants de poda. Gràcies
a la seva irregularitat i rugositat ajuden molt millor a
enfilar-s'hi plantes que tinguin circells com ara les lleguminoses.

gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

juny

Mongeta llaminera enfilant-se
a les canyes

jul.

ag.
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Pèsol del Ganxo
(Pisum sativum)

Descripció

Com guardar-ne llavor

Varietat de pèsol de mitja canya, que pot arribar als 70 cm
d'alçada i que se'n consumeix el gra quan és tendre.
Té un fullatge verd fosc amb nervis marcats i un marge llis.
De Flor blanca.
Fa una tavella curta, molt atapeïda i corbant-se en forma de
ganxo.

De flor blanca el pèsol del ganxo té una floració autògama.
Tot i això, sembrarem sempre les llavors provinents de
tavelles llargues, sanes i que mantinguin els paràmetres
estàndard de la varietat.
La llavor un cop seca és d'un verd molt pàl·lid, arrugada i
lleugera.
L'aïllament recomanat és d'uns 100 metres.
La viabilitat de la llavor és de 3 anys.

Context històric
Tal com cita Jordi Puig en el llibre L'hort del segon origen, la
primera referència escrita de la varietat la trobem l'any
1955, tot i que fonts orals citen l'arribada anys abans. El
pèsol del ganxo (lincoln) és originari d'Anglaterra i d'allà va
ser introduït a diversos països, arribant a la Península els
primers anys de la dècada dels cinquanta.

Cultiu
Sembarem directament a terra 4 o 5 llavors juntes, a una
separació d'uns 30 cm i amb una distància de 50 cm entre
línies.
Com la resta de lleguminoses, absorbeix nitrogen atmosfèric i no és gaire exigent, desenvolupant-se bé amb restes
de compost de cultius anteriors.
És una varietat de mitja canya però que també es pot fer
sense asprar.
Al ser un cultiu d'època freda, requereix només regs de
suport lleugers.
Cal collir les tavelles amb regularitat si volem allargar el
temps de recol·lecció.

Pèsol del ganxo.
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OCTUBRE
Pèsol del Ganxo

Plantes de pèsol amb tavelles

Llavor de pèsol

El gorgoll del pèsol
Igual com passa amb la mongeta o la fava, un dels majors
problemes que poden presentar les llavors és l'aparició
d'un corc que s'alimenta del gra i minva de manera molt
eficaç la seva capacitat germinativa.
El gorgoll del pèsol és una espècie que té un cicle molt més
ràpid i l'insecte aguanta força bé les condicions de congelador, pel que es recomana "tamisar" els gorgolls abans de
posar els pèsols al congelador.
Després, posar la llavor ben seca 3 o 4 dies al congelador.
Un cop descongelada, assegurar-se bé que està ben seca i
guardar-la en pots hermètics amb una mica de guix de
pissarra.
Llavors de pèsol foradades
pel gorgoll

gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

juny

jul.

ag.

Floració
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Novembre

Rave
Ravenet Rosa Llarg

Ravenet Rosa LLarg
(Raphanus sativus)
Altres denominacions:

rave mallorquí
Descripció

Com guardar-ne llavor

Varietat rústica, amb gran resistència a l'espigat i precoç, ja
que es pot collir a partir de les 6 setmanes.
Cultiu ràpid que es pot fer gairebé tot l'any exceptuant les
setmanes de calor intensa o de fortes gelades.
Arrel molt llarga, irregular, de pell rosada i carn blanca.
Aromàtic i de gust suau, ideal per menjar tendre a l'amanida,
estofat o bullit en brous amb la fulla inclosa.

Per a florir acostuma a precisar vernalització i longitud de
dia. Mentre els cultivars de primavera no en necessita, els
d'estiu, tardor i hivern són bianuals i precisa vernalització.
La pol·linització és creuada i entomòfila, pel que es necessita un aïllament important, ja que es creua entre varietats
diferents i silvestres.
Fan fruit en síliqua (tavella) amb diverses llavors petites i
rodones. Un cop seques, es recullen abans no es desgranin
i s'extreu la llavor aixafant i trencant el fruit.
Després es netegen amb sedassos i aire.
La viabilitat de la llavor és d'uns 8 anys.

Context històric
Trobem ja citat el ravenet llarg l'any 1869, on deia que es
podia sembrar totes les estacions de l'any però especialment els mesos de juliol i agost, a fi de poder aprofitar a
part de les fulles, la seva gran arrel que era molt bona pel
bestiar.
L'any 1930 el trobem citat a Catalunya com a ravenet rosa
llarg de punta blanca.
Actualment aquesta varietat s'està reintroduint gràcies a la
seva conservació ininterrompuda a Mallorca.

Cultiu
Els raves s'adapten generalment a qualsevol terra, tot i que
prefereixen sòls lleugers, humits i rics en matèria orgànica.
S'ha d'anar amb compte perquè toleren malament el
compost fresc i els fems, que els hi crearan buits per dins i
picantor.
Sembrarem en una superfície ben fina un rengle de llavor a
poca profunditat, amb una separació entre línies d'uns 20
cm. Mantindrem una humitat constant fins a la seva
germinació. Aclarirem i deixarem uns 5 cm entre plantes.
El reg ha de ser freqüent i regular.
Com que el cicle de cultiu és molt ràpid, podem realitzar
petites sembres cada 2 o 3 setmanes per disposar de
collites regulars.

Ravenet rosa llarg, també
anomenat rave mallorquí
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NOVEMBRE
Ravenet Rosa LLarg

Ravenet cultivat a l’hort

Síliqües de ravenet madurant
per ser recollides i extreure’n la llavor

Llavors de ravenet

La picantor del rave
Hi ha varietats de raves i ravenets que són força coents. La
sinigrina i la gluconasturtiina són els dos glucosinolats
responsables del gust picant dels raves.
Una manera d'evitar que els ravenets piquin és mantenint
sempre una humitat constant. No tolera gens bé la falta
d'aigua.
La calor intensa també és responsable d'augmentar-ne la
picantor, així com augmentar la tendència a l'espigament. A
l'estiu sembrarem els ravenets en el lloc més fresc de l'hort
i en mantindrem un reg regular.
Finalment aportar fems o compost fresc al seu cultiu farà
que es buidin per dins i també augmenti la seva picantor.
Plantes de ravenet creixent

gen.

febr.

Sembrar planter

març

abr.

Trasplantament o sembra directa

maig.

Recol·lecció

juny

jul.

ag.

Floració
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Desembre

Ceba
Ceba Agra

Ceba Agra
(Allium cepa)
Altres denominacions:

vermella de cabeçar, de Molins de Rei,
de guardar
Descripció

Cultiu

Ceba molt eixatada, de mida grossa i de molt bona conservació.
D'un color daurat-vermellós a l'exterior, les camises internes són blanques tirant a morades.
Usada gastronòmicament com a ceba seca, ja que si no rep
un reg regular, és força coent.
De fulles erectes i d'un color verd-blavós.

Sembrarem la llavor al voltant de Nadal en un lloc protegit
i la trasplantarem a l'hort a finals d'hivern.
El marc de plantació és de 15 x 20 cm.
A la ceba li agrada les terres fresques i lleugeres, ben
airejades i riques en matèria orgànica.
És una planta rústica que dóna poca feina. Haurem de
controlar de tant en tant les herbes adventícies i mantenir
un reg regular sense entollar la terra.
La recol·lectarem a mig estiu, quan la tija s'hagi tombat i
algunes fulles assecat.
Recorda sobretot de recollir els bulbs després d'uns dies
sense reg ni pluges i deixar-los assecar al sol perquè es
conservin millor.

Context històric
Segons deia Joan Nonell en el seu llibre La Guia del Horticultor de l'any 1858, antigament la ceba vermella era molt
agra, però a mesura que es va anar variant el terreny de
cultiu es va tornar dolça.
Segons Nonell són les que més triguen a grillar i per aquesta raó són les més útils de guardar a l'hivern. La descriu
com una ceba gran i plana que es pot cultivar també en
secà. L'època de sembra és de novembre a març.
La revista catalana Agricultura i Ramaderia la descriu l'any
1936 com una ceba vermella, grossa i de cabeçar.

Ceba agra, llavor procedent
de can Padró de Sentmenat
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DESEMBRE
Ceba Agra

Ceba agra cultivada a l’hort

Flor i llavor de ceba

Com guardar llavor

Encoixinat i cobertura del sòl

La ceba és un bulb bianual. Així el primer any obtindrem el
bulb que plantarem l'any següent perquè floreixi i obtenir-ne llavors.
Durant la floració és recomanable entutorar les trompes
per evitar que es dobleguin.
L'aïllament ha de ser important (1000m) amb altres varietats de cebes, podent recórrer a l'embossat dels caps
florals realitzant la pol·linització a mà.
Les inflorescències les recollirem quan comencin a
aparèixer llavors negres dins d'algunes càpsules. Tallarem
la base de la planta i la deixarem que acabi de madurar en
un lloc arrecerat.
Per separar les llavors de les càpsules ho podem fer
aixafant-les amb un envàs de vidre rodolant damunt una
taula i després netejant-les amb aire.
La viabilitat de la llavor de ceba és de 2 anys i perd vitalitat
molt ràpidament en llocs càlids i humits.

Una de les tasques que més feina ens dóna a l'hort és
l'eliminació d'herbes adventícies.
L´ús d'encoixinats orgànics o de plàstic eviten l'aparició de
plantes que competiran per llum, aigua i nutrients amb les
nostres hortalisses. A més, mantindrem una major estructura del sòl, ja que no haurem de llaurar amb tanta freqüència, i en el cas de fer servir palla, fulles o restes vegetals,
aportarà matèria orgànica que s'anirà descomponent
fomentant la vida dels microorganismes.
L'encoixinat incrementa la temperatura del sòl i redueix
l'evaporació, mantenint un continuat grau d'humitat òptim
per molts cultius regats amb tubs de goteig.
En el cas de la ceba, la cobertura amb malla inorgànica
permet un manteniment d'humitat i un augment de temperatura que ajudarà enormement al seu desenvolupament.
Tot i això, cal tenir molt en compte que un excés d'humitat
en el bulb farà que la ceba es conservi pitjor. Per tant,
haurem de deixar de regar unes setmanes abans de collir-la
i l'estirarem al sol per assecar-la molt bé.

gen.
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Sembrar planter

març
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ON TROBAR
PLANTER
I LLAVORS
DE VARIETATS
LOCALS?
Cada cop més planteristes hortícoles ofereixen varietats locals. Us deixem una petita llista amb els més
propers on trobareu planter de diverses hortalisses de
varietats locals segons la temporada.

Hortiplant

Can Ros

Andreu i Sebastià Puigdueta
Passeig del Remei, s/n
Tel. 93 865 02 24
08140 - Caldes de Montbui

Germinàlia

Can Mataporcs
Jaume Flaquer
Carrer Ponent cant. Camí de Caldes
08187 - Santa Eulàlia de Ronçana

Quim Bigas
08480 - L’Ametlla del Vallès

Carretera de Mata BV-5031, km 3
08304 - Mataró

Fira lliga't a la Terra
Fira anual de finals d’abril
Centre Cívic La Fàbrica
08187 - Santa Eulàlia de Ronçana
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LLAVORS
DE VARIETATS
LOCALS

Ll

Moltes entitats i graners de Catalunya que treballen
per la recuperació de les varietats locals estan agrupades dins la Xarxa Catalana de Graners. Gràcies a la seva
feina desinteressada podem adquirir llavors per poder
sembrar al nostre hort. Només cal fer-los una comanda per internet o buscar-los en fires agroecològiques
que es fan arreu del territori.

Les Refardes
www.lesrefardes.com
Tel. 93 714 12 76
08278 – Mura

Esporus
www.esporus.org
Tel. 93 878 70 35
Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa

Cultures trobades
www.culturestrobades.com
Terres de Lleida
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