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el bloc d’Esporus
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En el número 67 d’Agrocultura (primavera 2017) us vam parlar de les diferents espècies de carbasses. Les 
que més ens agraden són les més dolces, que es coneixen com Cucurbita moschata i que usem per a fer sopes, 
pures i postres dolços com el pastís de carbassa. Feu un cop d’ull a les sis varietats que tenim a Esporus i 
escolliu la que més us agradi per fer-ne planter aquest mes de març.

Carbasses dolces
TexT i imaTges: xènia Torras, esPorus, CenTre de ConservaCió de la BiodiversiTaT CulTivada.

Carbassa petita
Com ja sabeu, el nom de les varietats molts 
cops identifica trets molt genèrics. En aquest 
cas tenim dues varietats ben diferents de car-
basses petites, una ovalada (a l’esquerra) i una 
rodona i acostellada originària de l’Alt Penedès 
(a la dreta). Ambdues tenen una mida petita 
d’entre 15-18 centímetres, característica que 
les fa ideals per a horts de petites dimensions 
(horts urbans, terrasses...) o per a famílies de 
pocs membres que puguin usar tot el fruit 
d’una sola cuinada.  

Carbassa llarga
La carbassa llarga de Gironella ens la va donar en Josep Alzina el 2002. Té 
una forma allargada (25 x 12 centímetres) i per dins és molt massissa. La 
carn és de color taronja fosc, mentre que la pell és d’un taronja-beig clar. Els 
fruits tenen un pes mig de tres quilos. Varietat amb un cicle de producció 
llarg: ben entrat el setembre continua produint. Es pot combinar bé amb 
altres varietats per a tenir carbasses a l’hort durant més temps. És la varietat 
més dolça d’Esporus, potser massa i tot!

Carbassa cacauet
Originària de Les Piles (Tarragona), ens la va donar en Josep Bòria el 2004. 
El fruit és allargat i de mida mitjana (20 x 8 centímetres) amb un pes de 1,5 
quilos la peça. La seva forma es caracteritza per marcar fortament cintura, 
en forma de cacauet, d’aquí el seu nom. La pell és de color taronja clar i 
molt fina, fent-la fàcil de pelar. Varietat molt valorada per la seva alta pro-
ductivitat. A València en diuen violineres i no es mengen en sopa, sinó que 
es cuinen com a postres.

Carbassa rabequet
Ja se’n troben referències escrites al butlletí agrícola La Pagesia (Terrassa, 
1919). El nom “del rabequet” és un nom molt genèric i hi ha moltes va-
rietats diferents que el reben per la semblança amb el rabequet o violí de 
carbassa, que era un instrument de corda fregada amb un arquet, una caixa 
de ressonància en forma de nou, tapada amb pell de pergamí tensada i 
constava de dues cordes que eren tocades amb un arc molt curt. A Esporus 
en tenim dues varietats molt semblants, la de Sant Gregori i la de Monistrol 
de Calders. Ambdues són varietats de mida gran, al voltant d’uns 40 centí-
metres de llarg i 10 centímetres de tall transversal.


