
Ja és hora que deixem de criminalitzar el que anomenem males herbes, herbes adventícies o arvenses i 
comencem a saber-les veure d’una manera més positiva. Amb l’article que ens presenten els companys 
d’Eixarcolant, aprendrem a emprar-les per fer-ne amanides i així, ampliar el nostre repertori d’ingredients 
sortits del mateix hort.

Què és una amanida?
El mot “amanida”, tal i com exposen 
en una acurada anàlisi etimològica els 
companys dels Corremarges al seu blog 
elscorremarges.wordpress.com, fa refe-
rència a un plat elaborat a base d’ali-
ments crus, però no defineix en cap cas 
els aliments que poden formar-ne part. 
Un altre terme utilitzat per anomenar 
aquest plat, “ensalada”, fa referència a 
l’addició de sal; mentre que el mot que 
usaven els romans, “acetaria”, feia refe-
rència a l’addició de vinagre.
 Es tracta d'un plat fet a base de tot ti-
pus d’ingredients d’origen vegetal, amb 
múltiples colors, gustos i textures, que 
s’empren com a productes frescos o bé 
després d’ésser confitats o assecats, però 
en cap cas cuits.
 Tradicionalment, la base de l’amani-
da, l’ingredient principal, corresponia a 
l’espècie vegetal (silvestre o cultivada) 
més abundant en cada moment de l’any 
i, per tant, es tractava d’un aliment fresc 
acabat de (re)collir. L’enciam, l’escarola, 
la xicoia dolça (Chondrilla juncea) i la 
cosconilla (Reichardia picroides) en són 

alguns exemples.
 Aquest ingredient principal es solia 
acompanyar d’altres ingredients escollits 
d’entre una llarga llista de possibilitats en 
funció de la zona geogràfica, la disponibi-
litat al llarg de l’any i els gustos i costums 
de cada casa. 
 Es tractava d’ingredients que, afegits 
en petites quantitats, contribuïen a fer 
que aquest plat de consum pràcticament 
diari resultés menys monòton visual i or-
ganolèpticament parlant i més complet 
des d’un punt de vista nutricional. A la 
primavera i l’estiu eren majoritàriament 
ingredients frescs que o bé es cultivaven 
a l’hort o bé creixien de forma espontània 
en marges i camps. En canvi, a la tardor 
i sobretot a l’hivern, es tractava bàsica-
ment de productes que s’havien confi-
tat en vinagre (coliflor, bitxos, pebrots, 
pastanagues, nyàmeres, naps o remolat-
xes), posat en salmorra (olives) o assecat 
(panses, figues, prunyons, serves) a fi de 
conservar-los. Cal afegir-hi també aquells 
que es conservaven frescos a les golfes 
durant tot l’hivern (cebes, alls, pomes o 
peres).

TexT: marc TalaVera roma. col·lecTiu eixarcolanT - uniVersiTaT de barcelona.

L’amanida i la dieta. 
Què ha canviat?
Les transformacions socials, econòmi-
ques, d'estil de vida i de model agroa-
limentari viscudes des de mitjans del 
segle passat s'han vist reflectides en la 
nostra dieta. Pel camí hem abandonat 
un reguitzell d’ingredients que s’ha-
vien utilitzat durant generacions en les 
amanides i que ara són totalment des-
coneguts. Parlem de tots aquells que 
les grans corporacions agroalimentàries 
han obviat, que els petits agricultors i 
comerciants tampoc han posat de relleu, 
i que actualment ja no es comercialitzen. 
En conseqüència, han desaparegut de 
les amanides del nostre país, quan feia 
segles que en formaven part. Amb la 
desaparició del seu consum també han 
desaparegut els coneixements referents 
a l’ecologia, els usos i les tècniques de 
cultiu, de recol·lecció i de processament 

Una amanida...
però amb males herbes, 
si us plau

autosuficiència
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www.eixarcolant.cat,  

01. Taraxacum officinale.
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de les espècies vegetals de les quals provenien. I 
així, amb cada espècie del nostre entorn que es 
deixa d’utilitzar, ens tornem una mica més igno-
rants vers els recursos naturals que ens envolten.
 Es tracta d’espècies que tots tenim a l’abast, 
que no necessiten ser cultivades perquè creixen 
de forma espontània, i que s’havien utilitzat du-
rant segles però que actualment molt poca gent 
coneix i encara menys gent utilitza. Estem par-
lant de totes aquelles espècies silvestres comesti-
bles que tradicionalment eren components habi-
tuals de les amanides, en algunes ocasions com a 
ingredient principal i en d’altres com a comple-
mentari.
 El motiu de fons que va desencadenar l’aban-
donament dels usos associats a aquestes espècies 
va ser que, en un context de suposada prosperitat 
econòmica, de modernització i de transició vers 
un model de vida urbà, però amb el record de 
la misèria de la postguerra encara ben viu, “era 
més còmode, i sobretot més ben vist socialment, 
menjar un plat d’enciam que no pas anar a reco-

llir males herbes pels marges i els camps, com 
pobres”. Moltes de les persones grans amb qui 
conversem ens ho descriuen textualment amb 
aquestes paraules.
 Com a resultat, les amanides que ara mateix 
consumim (bé sigui en un restaurant, en un dinar 
de carmanyola o a casa) són variades i complexes 
en una escala individual però monòtones en el 
temps; obertes a la globalització però antagòni-
ques de la proximitat; i esclaves d’allò que ens 
venen i és mediàtic però reticents a tot allò que 
s’hagi de recollir o processar o que, simplement, 
sigui desconegut i no formi part de les tendències 
del moment. 

Què caracteritza aquestes espècies 
silvestres comestibles, popularment 
considerades males herbes?
Com el qualificatiu de “males herbes” indica, 
moltes d’elles corresponen a espècies ruderals i 
arvenses que creixen amb molta facilitat enmig 
de les zones cultivades, ja que les tècniques de 
cultiu (com per exemple la llaurada o la sega) 
n’afavoreixen la presència. Algunes d’elles són 
comestibles, d’altres són medicinals o bé tòxi-
ques, d’altres s’utilitzen per elaborar objectes 
i n’hi ha que no tenen cap ús conegut; això sí, 
totes, sense distinció, són anomenades “males 
herbes” només pel fet de créixer en una zona 
cultivada.
 Les persones grans afirmen que en determi-
nats moments de l’any calia eliminar les “males 
herbes” dels cultius per garantir la collita, acció 
que desenvolupaven manualment i que rebia el 
nom d’eixarcolar o birbar; però alhora, ens expli-
quen que guardaven al davantal aquelles “males 
herbes” que resultaven ser bones per menjar o 
per elaborar remeis, i que eren utilitzades a pos-
teriori. Cal evitar, però, caure en l’error de pen-
sar que aquestes espècies silvestres es recollien 
només en el moment d’eixarcolar o birbar. Ben 
al contrari, la realitat era que en la major part 

Què considerem com a espècie silvestre?
Una espècie silvestre és aquella que creix de 
forma espontània en una comunitat vegetal 
sense que l’home la hi hagi plantada. Si prenem 
en consideració que moltes de les comunitats 
vegetals de les quals formen part aquestes 
espècies apareixen precisament en zones agrícoles, 
i que per tant han de ser eliminades per evitar 
la competència amb el cultiu de torn, estem 
corroborant que es tracta d’unes espècies tant o 
més ben adaptades a les condicions ambientals 
de l’entorn que el propi cultiu. Així doncs, només 
caldria afavorir aquestes espècies en el si de 
les comunitats on creixen espontàniament per 
generar uns “nous cultius” agronòmicament 
viables i d’alt valor ecològic. I si ho preferiu, a 
casa, en una torreta, també les podeu cultivar 
perfectament. Les dades obtingudes a partir 
dels cultius experimentals desenvolupats entre 
els anys 2014 i 2016 a la comarca de l’Anoia 
amb 47 d’aquestes espècies, i múltiples dades 
bibliogràfiques, corroboren aquestes afirmacions.

02. Allium roseum.
03. Apium nodiflorum.
04. Chondrilla juncea.

05. Diplotaxis tenuifolia.
06. Oxalis sp.

07. Foeniculum vulgare. 

02

03

04



21
 | 

A
gr

oc
ul

tu
ra

 6
6 

| h
iv

er
n 

20
17

d’ocasions s’anaven a recollir de forma intencionada amb l’única finalitat 
d’utilitzar-les com a aliment, talment com si s’anés a l’hort a collir un enci-
am.
 Atès que el terme “mala herba” suscita una associació molts cops falsa 
amb les propietats de l’espècie en qüestió i no engloba aquelles espècies 
comestibles que creixen fora de les àrees cultivades (per exemple, en zones 
forestals), d’ara en endavant ens hi referirem com a espècies silvestres co-
mestibles, ja que en termes alimentaris allò important és que siguin bones 
des del punt de vista organolèptic i nutricional, independentment de si en 
determinats moments són considerades o no competència d’un cultiu en 
concret.

Així, quines espècies són?
En funció de la zona geogràfica, de les tradicions familiars i de les prefe-
rències de cada família, la variabilitat entre les espècies silvestres utilitzades 
com a ingredients de les amanides era força gran, i s’han documentat a tot 
Catalunya més de cinquanta espècies silvestres utilitzades per a tal finalitat. 
A continuació us presentem un recull de catorze espècies silvestres que 
fins als anys 70 formaven part de les amanides de la zona de la Catalunya 
Central. En ocasions el seu ús era generalitzat i en d’altres molt més local, 
però en tots els casos el seu ús actual és pràcticament nul. Com a nor-
ma general aquestes espècies no es menjaven soles, sinó que es mesclaven 
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sòl germinin (en el cas que l’espècie ja 
fos present a la zona) o bé escampar-n’hi 
un grapat. Fet això, l’esmentada llaura-
da anual serà l’únic que caldrà fer per 
gaudir de les roselles any rere any. 
 Verdolaga, verdelaga (Portulaca 
oleracea): es tracta d’una espècie emi-
nentment d’estiu, que trobareu des del 
maig a l’octubre en indrets fèrtils i pre-
ferentment on s’hagi remogut la terra, 
sobre tot en horts. Creix plana a terra, 
escampant-se com una teranyina, i se 
n’utilitzen tant les fulles com les tiges, 
ambdues de consistència carnosa. La 
germinació té lloc amb facilitat a par-
tir del mes de maig i durant tot l’estiu, 
sempre que la disponibilitat hídrica no 
esdevingui un limitant.
 Cosconilla, cuscunella, cosconia 
(Reichardia picroides): les fulles, reco-
llides abans de la floració, són cruixents 
i de gust molt suau i agradable. Es recu-
llen tant a la tardor com a la primavera, 
essent possibles varies collites en una 
mateixa temporada, ja que els indivi-
dus ben establerts d’aquesta espècie pe-
renne rebrotaran en poques setmanes. 
Plantant-ne les llavors durant la tardor 
o a principis de primavera aconseguireu 
una bona germinació.
 Esbarzer, abarta, romeguera 
(Rubus ulmifolius): és ben conegut el 
consum de les móres com a fruita fresca 
o en melmelada, però les tiges tendres 
de l’esbarzer (anomenades popularment 
“caps d’esbarzer”) són també comesti-

amb altres espècies (tant silvestres com 
cultivades) i en conjunt conformaven el 
plat conegut com a “amanida”. Podien 
formar-ne part com a ingredients prin-
cipals, en substitució de l’enciam o l’es-
carola, i també com a ingredients secun-
daris.
 All de bruixa, all silvestre, cala-
bruixa (Allium roseum): se n’utilitzen 
principalment les flors, de color rosat 
i amb un suau gust d’all. Floreix entre 
abril i juny. Es pot cultivar fàcilment si 
en planteu els bulbils o les llavors a la 
tardor o a finals de l’hivern.
 Api bord, àpit bord (Apium nodiflo-
rum): el trobareu en rius i rieres; com-
proveu que l’aigua sigui neta abans de 
recollir-lo. Se n’utilitzen les fulles, amb 
un gust i una forma d’utilització similars 
a l’api. Cal recollir-les preferentment 
abans de la floració, entre febrer i juny.
 Enciam de tronc, xicoia, mastegue-
ra (Chondrilla juncea): les fulles de la 
roseta basal tenen un gust molt suau, 
fins i tot tirant a dolç. Les podeu reco-
llir tant a la tardor com a la primavera, 
sempre abans que la planta floreixi. Els 
individus ben establerts rebrotaran des-
prés de collir-los, ja que es tracta d’una 
espècie perenne. Les llavors germinen 
amb facilitat entre els mesos de setem-
bre i novembre, i també a principis de 
primavera. 
 Crèspol, rúcula, ruca (Diplotaxis 
tenuifolia): de gust similar a la rúcula 
comercial (Eruca vesicaria subsp. sativa) 
però més intens i concentrat. Són comes-
tibles tant les fulles com les flors, de co-
lor groc. La recol·lecció de les fulles cal 
realitzar-la preferentment a la primavera, 

i la de les flors a la tardor. La cultivareu 
amb facilitat si en sembreu les llavors a 
la tardor o a finals de l’hivern.
 Fonoll, fenoll, anís (Foeniculum vul-
gare): les fulles tendres, de gust anisat 
suau, es poden recollir des de l’octubre 
fins al maig. L’extrem superior de les ti-
ges fructíferes, que degudament pelat és 
extremadament tendre i de gust similar 
a les fulles, podeu recollir-lo entre maig 
i juliol. Per últim, les flors i les llavors, 
amb un gust anisat molt intens, cal re-
collir-les entre juliol i novembre. Les 
llavors germinen amb facilitat tant a la 
tardor com a principis de primavera.
 Pa amb vi, pa amb peixet, vinagre-
lla (Oxalis sp.): d’aspecte similar a un 
trèvol, però amb els folíols en forma de 
cor. Es tracta d’un grup d’espècies de 
gust àcid, al qual fa referència el nom po-
pular de vinagrella. Utilitzeu-ne les fu-
lles, que poden recollir-se pràcticament 
durant tot l’any. El cultiu i la propagació 
de l’espècie són extremadament senzills 
i tenen lloc mitjançant uns petits bulbs. 
Les persones propenses a tenir càlculs 
renals haurien de consumir-la amb mo-
deració, degut a l’elevada concentració 
d’àcid oxàlic que presenten les fulles.
 Rosella, rüella, gallaret (Papaver 
roheas): totes les parts d’aquesta espè-
cie poden ser afegides a les amanides. 
Les fulles, quan són ben tendres; els 
pètals, de textura sedosa i aspecte cri-
daner; i les llavors, que emprades com 
a sèsam són un bon complement. Per 
cultivar aquesta espècie només haureu 
de llaurar el terreny a principis de tar-
dor o finals d’hivern i esperar que les 
llavors presents en el banc de llavors del 
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bles. Es poden recollir durant tota la primavera. 
Com si fossin espàrrecs, colliu-ne només la part 
que es trenca quan la doblegueu amb els dits. 
Cal pelar-la i n’obtindreu una estructura blanca, 
carnosa, lleugerament aspra i molt tendra, que 
es consumeix directament o s’afegeix a les ama-
nides. 
 Pimpinella, pampinella (Sanguisorba mi-
nor): les fulles, més enllà de ser boniques, tenen 
un lleuger gust de cogombre que les fa inconfu-
sibles. Poden recollir-se pràcticament durant tot 
l’any, tot i que després de la floració les trobareu 
més dures i de gust més intens. Us recomanem 
plantar-la durant la tardor o a principis de prima-
vera. Un cop establerta, podreu recollir-ne fulles 
de forma pràcticament continua i durant anys.

 Coniell, colissos, petadors (Silene vulga-
ris): amb un gust que pot recordar als espinacs, 
les fulles són utilitzades per fer-ne truites i tam-
bé per incorporar a les amanides. La recol·lecció 
es fa principalment a la primavera, entre març i 
maig, abans que la planta floreixi; però en mol-
tes ocasions a partir de l’octubre podreu tornar 
a gaudir-ne. Fa uns rizomes (tiges subterràni-
es) que li permeten colonitzar molt ràpidament 
l’espai, i estava considerada una de les “males 
herbes” més perjudicials per als sembrats abans 
de l’arribada dels herbicides. Pot cultivar-se mit-
jançant el transplantament d’un fragment de ri-
zoma durant la tardor o a finals de l’hivern, o bé 
mitjançant la sembra directa de les llavors en el 
mateix període.
 Llitsó, llicsó, lletissó (Sonchus tenerrimus): 
d’aspecte fràgil, gràcil (en comparació amb 
Sonchus oleraceus, espècie similar també co-
mestible però de menor qualitat), creix princi-
palment en zones que es llauren periòdicament. 
Se n’utilitzen les fulles, recollides principalment 
entre febrer i juny i en menor mesura també du-
rant la tardor, essent de gust més suau quan la 
planta encara no ha florit. El gust i la textura us 
recordaran força l’enciam. La reproducció té lloc 
mitjançant llavors, que cal sembrar a la tardor o 
a principis de primavera.
 Dent de lleó, xicoia, pixallits (Taraxacum 
officinale): espècie utilitzada a bastament com 
a medicinal per les seves propietats diürètiques, 
però també àmpliament consumida en amani-
des. Se n’utilitzen les fulles, que es poden recollir 
pràcticament durant tot l’any, essent més tendres 

i de gust més suau fora del període estival. Els ca-
pítols florals, quan encara es troben en forma de 
poncella, es conserven en vinagre i un cop confi-
tats s’afegeixen també a les amanides. Reproduïu-
la mitjançant llavors, que us recomanem plantar 
a la tardor o a finals de l’hivern. Creix molt bé 
en els prats que es pasturen o es seguen amb 
freqüència, ja que això elimina la competència 
exercida per espècies de major alçada.

I organolèpticament parlant, són bones?
Sembla lògic preguntar-se si la qualitat organo-
lèptica d’aquestes espècies podria estar directa-
ment relacionada amb l’abandonament del seu 
ús. Per comprovar-ho, durant la Primera Jornada 
Gastronòmica de les Plantes Oblidades, organit-

La qualitat 
organolèptica d’aquestes 

espècies no va ser el 
factor que va provocar 

l’abandonament 
del seu ús
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08. Papaver rhoeas.
09. Rubus ulmifolius 

10. Sanguisorba minor. 
11. Silene vulgaris.

Pàgina següent:
12. Portulaca oleracea.

13. Sonchus tenerrimus.
14. Reichardia picroides. 
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PRODUCTES D’AGRICULTURA ECOLÒGICA

zada pel col·lectiu Eixarcolant, es va realitzar, 
entre d’altres activitats, un tast a cegues d'una 
desena d’espècies emprades en amanides. Vuit 
eren silvestres i dues eren cultivades (enciam i 
escarola), que van servir de control. L’anàlisi es-
tadística dels resultats demostrà que la meitat de 
les espècies silvestres avaluades van ser tant o 
més ben valorades que les espècies control pel 
conjunt dels participants; per altra banda, la res-
ta d’espècies silvestres avaluades també van ser 
valorades igual o millor que els controls per al-
menys un 30% dels participants.
 Aquests resultats permeten afirmar amb se-
guretat que la qualitat organolèptica d’aques-
tes espècies no va ser el factor que va provocar 
l’abandonament del seu ús. Un cop demostrat 
que es tracta d’espècies amb una bona acollida 
des del punt de vista organolèptic, cal treballar 
perquè deixin de ser concebudes per l’imaginari 
col·lectiu com a “males herbes” i passin a ser “es-
pècies silvestres comestibles” que poden fer-nos 
gaudir d’experiències alimentàries reconfortants 
i saludables, igual que qualsevol dels altres ingre-
dients utilitzats. Ni millors ni pitjors; en tot cas, 
diferents.
 Quan fer-se una amanida amb cosconilles, 
enciam, pastanaga, xicoies, pimpinella, cogom-
brets, ceba, calabruixes, fonoll, olives i mango 
sigui concebut com un fet perfectament normal, 
serà quan haurem aconseguit recuperar de l’oblit 
aquestes espècies.
 Des del Col·lectiu Eixarcolant i la Universitat 
de Barcelona treballem per fer que, mica en mica, 
aquesta transformació esdevingui una realitat. 
Som conscients que el camí no és planer, però 
estem convençuts que és possible –i necessa-
ri– avançar-hi. Queden encara molts projectes 
de recerca per desenvolupar, moltes accions di-
vulgatives per iniciar i moltes espècies silvestres 
per fer arribar de nou a les cuines de les llars 
catalanes; però amb cada persona que descobreix 
una d’aquestes espècies, la tasta, comprova que 
és bona i la incorpora a la seva dieta, ja estem 
avançant en aquest camí que com a societat hem 
de recórrer.
 El 25 de març tindrà lloc a Igualada la se-
gona edició de la Jornada Gastronòmica de les 
Plantes Oblidades, organitzada pel Col·lectiu 
Eixarcolant. Us convidem a participar-hi! ✿
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