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El projecte 

Durant l’any 2011 la Fundació Miquel Agustí ha treballat, en col·laboració amb la 

Fundación Biodiversidad, en el projecte Recuperació, a través de l’ús, de 

l’agrobiodiversitat als espais de la Xarxa Natura 2000 de Catalunya. En el marc 

d’aquest projecte hem centrat la mirada en els agricultors i els espais agraris que 

trobem dins aquests territoris, donat que l’agricultura, que ocupa una tercera part de 

tota Catalunya i un 11% de la superfície protegida per la Xarxa Natura 2000, és 

l’activitat econòmica que millors serveis pot oferir a les comunitats rurals, així com 

desenvolupa funcions d’una extrema vàlua en la gestió d’aquests ecosistemes d’alt 

valor natural. L’agricultura, però, està en retrocés al conjunt del territori català, i 

evidentment també dins la Xarxa Natura 2000. De fet la disminució de la superfície 

agrària és, segurament, una de les principals amenaces que afecten a aquests 

territoris.  

Quan l’agricultura recula es perden moltes vàlues... en primer lloc l’activitat 

econòmica agrària. També el paisatge, la producció d’aliments i la gestió del territori... 

Es perd doncs el contingut d’aquests espais agraris... i un dels elements que 

desapareixen són les plantes cultivades, i amb elles una diversitat agrícola que s’ha 

anat forjant al llarg de centenars d’anys de feina pagesa. L’agrobiodiversitat. 

En un context on s’està recuperant l’estima pel menjar i els productes de qualitat, 

algunes d’aquestes varietats tradicionals poden erigir-se com a noves oportunitats per 

dinamitzar produccions agràries d’alt valor afegit. Algunes d’elles reuneixen unes 

característiques agronòmiques, sensorials i culinàries excepcionals. La identificació, 

caracterització, recuperació i promoció d’aquestes varietats tradicionals és una 

estratègia que promou la Fundació Miquel Agustí, vinculant producte, activitat 

econòmica i territori en el marc d’un desenvolupament rural sostenible. 

En aquest projecte s’han estudiat quatre territoris inclosos a la Xarxa Natura 2000. 

Territoris amb diferents estructures agràries, anant des de la Terra Alta i el Baix Ebre fins 

a les muntanyes del Berguedà. Els estudis han permès conèixer i col·lectar part de 

l’agrobiodiversitat encara cultivada en aquests espais, protegint aquests recursos 

fitogenètics i recuperant uns coneixements tradicionals que donen contingut a la 

nostra identitat cultural. 

Els Catàlegs de varietats tradicionals que publica la Fundació Miquel Agustí recullen 

totes aquestes informacions i ensenyen les principals varietats tradicionals que encara 

es conserven en cadascun dels territoris estudiats. Els Catàlegs s’editen en quatre 

volums, un per cadascun dels territoris que s’han estudiat: #1 el Sistema Prelitoral 

Meridional, #2 el Riu Gaià, #3 el Sistema Prelitoral Central i #4 les Serres de Queralt i els 

Tossals-Aigua d’Ora.  

 



 

La recuperació de varietats tradicionals com a eina de desenvolupament rural 

La problemàtica de la pèrdua de 

la diversitat genètica dels cultius 

(procés anomenat com erosió 

genètica) ha estat posada de 

manifest per nombrosos científics 

des dels inicis del segle XX (Brush, 

1999). Aquest procés està fent 

desaparèixer uns recursos que són 

cabdals per la nostra seguretat 

alimentària i que, en alguns casos, 

constitueixen un element important 

de la identitat cultural de cada 

societat. Aquesta erosió es 

produeix tant a nivell d’espècie 

(segons Hammer et al. (2005) de les 

7000 plantes que es cultiven al 

món, 940 estarien en perill 

d’extinció) com a nivell de varietat 

(la reducció de la variabilitat intra-

varietal és un fet descrit en la 

majoria de varietats cultivades). 

Malgrat la dificultat per quantificar 

la magnitud en què es produeix 

l’erosió genètica, s’han publicat 

diversos estudis on es presenten 

valors d’entre el 15% i el 100% 

d’erosió genètica, en funció de 

l’espècie estudiada, l’àrea 

geogràfica i el període de temps 

considerat (per una revisió vegeu 

l’estudi publicat per Hammer et al. 

(2008)).  

Una de les principals forces motrius 

és la substitució de les varietats 

antigues (que presenten un cert 

grau de diversitat genètica) per les 

varietats modernes (homogènies 

genèticament), degut a que 

aquestes darreres presenten uns 

rendiments superiors. Aquest 

procés es produeix amb més 

intensitat en els països 

desenvolupats, on els agricultors 

tenen la capacitat econòmica per 

adquirir llavor de les varietats 

modernes (van de Wouw et al., 

2009).  

A Catalunya la substitució de les 

varietats antigues pels cultivars 

moderns és molt alta en el conjunt 

de cultius (horta, cereals i cultius 

arboris). No obstant es conserven 

algunes varietats antigues, que 

anomenem varietats tradicionals o 

locals pel fet que han estat 

seleccionades per les adaptacions 

als agrosistemes i gastronomies 

d’un determinat territori. Aquestes 

varietats són conservades pels 

agricultors, els quals utilitzen 

determinats trets morfològics com 

a criteri de selecció a l’hora de 

conservar-les (generalment la 

forma externa). Les raons per les 

quals determinades varietats 

tradicionals es conserven són 

diverses, però generalment trobem 

motius culturals i gastronòmics. 

Això es deu a que, en molts casos, 

aquestes varietats tradicionals 

presenten unes característiques 

organolèptiques superiors a les 

varietats comercials (com per 

exemple les propietats texturals i 

de gust que té la mongeta del 

Ganxet) o bé estan estretament 

vinculades a rituals gastronòmics 

locals, els quals existeixen, 

senzillament, perquè existeix la 

varietat (com és el cas del blat de 

moro d’escairar del Berguedà i 

l’escudella que es prepara al 

Nadal). La literatura gastronòmica i 

el coneixement popular catalans 

estan plens de noms d’aquestes 

varietats... el fesol del sastre, la col 

brotonera, l’enciam dels tres ulls, el 

tomàquet de Montserrat i el de 

Penjar, l’escarola cabell d’àngel... 

noms que ens indiquen 

l’abundància de varietats que 

atresora l’agricultura catalana. 

Tots aquests noms han quedat 

recollits en el mapa de les varietats 

tradicionals catalanes, editat per 

la Fundació Miquel Agustí el 

novembre del 2011 (FMA, 2011). 

La pèrdua d’aquest tresor genètic 

que alberguen les varietats 

tradicionals ha deixat de ser un 

assumpte únicament d’agrònoms i 

Un dels criteris emprat 

pels agricultors per 

seleccionar les varietats 

tradicionals ha estat el 

valor sensorial. Això ha 

comportat, en alguns 

casos, la creació de 

productes amb unes 

qualitats excepcionals 



 

treballen al territori (en primer lloc 

els agricultors, però també els 

restauradors i altres agents del 

sector serveis); i, paral·lelament, 

treballar per a la conservació de la 

biodiversitat... cultivada. 

 

són autèntiques joies, i com a tals 

poden actuar com a eixos de 

desenvolupament agrari i rural. 

La Fundació Miquel Agustí, entitat 

sense ànim de lucre, ha estat 

creada amb aquest fi. Identificar, 

conservar, recuperar i promoure 

varietats tradicionals que puguin 

atreure la mirada d’uns 

consumidors que, cada cop més, 

reclamen productes locals i de 

qualitat. Amb aquests elements 

s’espera construir estratègies de 

desenvolupament rural que 

reforcin els agents econòmics que 

milloradors genètics, i en els darrers 

anys ha esdevingut un repte pel 

conjunt de la societat, 

creixentment sensibilitzada per la 

conservació de la biodiversitat. 

Alhora és, especialment, un 

desafiament pels territoris i pels 

seus agricultors. Un desafiament, ja 

que algunes d’aquestes varietats 

tradicionals poden guardar alguna 

clau que ajudi a definir estratègies 

per revitalitzar determinades 

produccions agràries basades en 

la qualitat (especialment referent 

al gust, l’aroma, la textura...); i és 

que algunes varietats tradicionals 

Figura 1. El tomàquet de Penjar, la col brotonera, el pèsol negre, el blat de moro d’escairar o la mongeta del Ganxet són 

algunes varietats tradicionals que gaudeixen de prestigi a la cultura gastronòmica catalana 



 

Objectius 
La Fundació Miquel Agustí treballa per 

crear les eines que permetin 

desenvolupar una estratègia sinèrgica de 

revaloració de l’agrobiodiversitat i de 

desenvolupament rural. I les eines de 

base són el coneixement agrícola i les 

llavors de les varietats tradicionals. És a 

dir, d’una banda recollir i generar el 

coneixement que permeti identificar les 

varietats tradicionals amb major 

potencial, i d’una altra banda col·lectar i 

conservar el material vegetal d’aquestes 

varietats tradicionals que es troben en 

perill de desaparició. 

En aquest context la Fundació Miquel 

Agustí, amb la col·laboració de la 

Fundación Biodiversidad, ha realitzat 

durant l’any 2011 el projecte 

Recuperació, a través de l’ús, de 

l’agrobiodiversitat als espais de la Xarxa 

Natura 2000 de Catalunya. Un projecte 

on s’han estudiat quatre territoris protegits 

per la Xarxa Natura 2000: el Sistema 

Prelitoral Central, el Riu Gaià, el Sistema 

Prelitoral Meridional i les Serres de Queralt 

i Els Tossals-Aigua d’Ora. En cadascun 

dels territoris, mitjançant entrevistes als 

agricultors, s’han identificat i col·lectat les 

varietats tradicionals que encara es 

cultiven. Paral·lelament s’ha recollit 

aquella informació agrícola i 

gastronòmica que ens serveix per 

descriure les característiques d’aquests 

materials. Amb els Catàlegs de varietats 

tradicionals pretenem resumir tota 

aquesta informació i posar-la a l’abast de 

tothom.  
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El Sistema Prelitoral Meridional es 

troba localitzat a l’extrem sud de 

Catalunya (Figura 2), i s’estén per 

les comarques de la Terra Alta, la 

Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el 

Montsià. La vàlua dels hàbitats 

ubicats en aquesta àrea van 

portar a la Generalitat a sol·licitar, 

l’any 1997, la seva inclusió com a 

Zona d’Especial Conservació dins 

la primera proposta catalana 

d’espais Xarxa Natura 2000. 

Actualment l’espai protegit ocupa 

una superfície de 51.679 ha, de les 

quals la majoria són deveses i  

boscos de coníferes (20,9%) 

(MARM, 2011). Dins d’aquest espai, 

amb cotes que van dels 642 m als 

1.439 m, trobem el Parc Nacional 

dels Ports, territori de reconegut 

valor natural i inclòs al Pla d’Espais 

d’Interès Natural (PEIN) 

(Generalitat de Catalunya, 1993).  

Aquest territori destaca pels seus 

ametllers i oliveres), que ocupen 

més del 80% de la superfície 

destinada a cultius (DMAiH, 2004).  

La superfície agrària, però, està en 

retrocés, i en el període 1992-2002 

s’hauria produït una disminució del 

10% (DMAiH, 2004).  

L’abandonament dels cultius de 

fruiters de secà és un dels 

principals motius d’aquesta 

pèrdua de sòl agrari (disminució 

de 400 ha en el període esmentat).  

Figura 2. Mapa de localització del 

Sistema Prelitoral Meridional 

 

SISTEMA PRELITORAL MERIDIONAL 

 

Superfície: 51.679 ha 

Comarques: Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Montsià 

Municipis: Ascó, la Fatarella, Corbera d'Ebre, Móra d'Ebre, Gandesa, Bot, Benissanet, el Pinell de Brai, Prat de Comte, Rasquera, Miravet, 

Horta de Sant Joan, Benifallet, Paüls, Alfara de Carles, Arnes, Xerta, Aldover, Roquetes, Tortosa, Mas de Barberans, la Sénia, Ulldecona, la 

Galera 

 

El territori: Sistema Prelitoral Meridional 

Comarques del Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, el Montsià i la Terra Alta 

paisatges agrestes que 

acompanyen el massís dels Ports. 

Alhora és un espai on hi trobem 

una gran abundància d’espècies 

de fauna i flora. Entre elles, una de 

les més emblemàtiques és la 

població de cabra salvatge 

(Capra pyrenaica). D’altres 

animals que destaquen són les 

poblacions d’aus (p.e. Hieraaetus 

pennatus o Bubo bubo) i d’amfibis 

(en aquest espai natural s’hi troben 

representades el 50% de les 

espècies d’amfibis que hi ha a 

Catalunya). 

L’activitat productiva agrària dins 

el Sistema Prelitoral Meridional és 

escassa (4.282 ha; 8,3%) i es 

concentra als límits de la meitat 

nord i al voltant d’alguns nuclis de 

població de l’extrem sud-est 

(especialment els municipis de 

Roquetes i la Sènia) (Figura 3). El 

cultiu principal que hi trobem són 

els fruiters de secà (especialment 



Als voltants del Sistema Prelitoral 

Meridional dominen els cultius de 

vinya per la banda oest 

(especialment als municipis de la 

Terra Alta) i els fruiters de secà a la 

banda est del parc natural.  

En un territori marcat pels cultius 

arboris, encara trobem algunes 

varietats tradicionals cultivades, 

sobretot a les hortes existents als 

voltants dels nuclis de població. És 

en aquests espais on els 

investigadors de la Fundació 

Miquel Agustí han anat a col·lectar 

les varietats tradicionals que es 

presenten en aquest catàleg. 

Figura 3. (a dalt) En verd, superfície agrària dins el Sistema 

Prelitoral Meridional (Font: Classificació dels usos del sòl, any 

2002 (DMAiH, 2004)) 

Figura 4. (a baix) Hortes al voltant dels municipis de Corbera 

d’Ebre (esquerra) i Bot (dreta) 

 

 

 



 

Figura 5. Cultiu de vinya als voltants del 

Sistema Prelitoral Meridional 



 

Durant els mesos d’abril i maig del 

2011 la Fundació Miquel Agustí 

realitzà les prospeccions als 

municipis amb superfície inclosa al 

Sistema Prelitoral Meridional. 

Donada l’estructura del territori, 

amb un gran predomini dels cultius 

de fruiters de secà i vinya, les 

prospeccions es van realitzar 

principalment a les hortes que es 

troben als voltants dels municipis. 

Des del punt de vista de 

l’abundància de varietats 

tradicionals destaquen les hortes 

dels municipis de Bot (9 entrades) i 

Paüls (13 entrades) a la banda 

catalana, i de Beceite (21 

entades) i Lledó (6 entrades) a la 

banda aragonesa.  

En el transcurs de les prospeccions 

es van recollir un total de 75 

mostres, la majoria cedides per 

agricultors jubilats que les 

cultivaven a les hortes familiars. 

El meló (Cucumis melo) (13 

entrades) és l’espècie de la qual 

s’han recollit més entrades (Figura 

6). La major part d’elles provenen 

de l’àrea que s’estén des de la 

localitat d‘Horta de Sant Joan fins 

a Beceite. De fet en aquest territori 

el cultiu de la melonera era força 

important antigament. N’és un 

exemple el fet que al municipi de 

Bot trobem diferents topònims que 

fan referència a aquest cultiu: la 

partida de terra de la Melonera i el 

barranc de la Melonera (Cortés, 

2011). A l’estudi publicat per Maite 

Cot Ardèvol l’any 2001 (Cot, 2001), 

un dels únics sobre el nom de les 

varietats tradicionals a Catalunya, 

es fa referència a tres varietats de 

meló  cultivades a aquesta zona: 

el groc, el tendral (« berrugós, de 

color verd fosc, redó, amb la pell 

dobla, gros i molt bo ») i el pell de 

sapo (amb « taques fosques que el 

caracteritz[en] »). Únicament s’ha 

Figura 6. Distribució, per 

espècies, de les 

entrades col·lectades 

La col·lecta de varietats tradicionals al Sistema Prelitoral Meridional 

Abril-Maig del 2011 

 



 

trobat mostra de les dues darreres 

varietats, per bé que s’han recollit 

una sèrie d’entrades de Cucumis 

melo de les quals se’n desconeix el 

nom de la varietat. 

El segon cultiu del qual s’han 

trobat més entrades és la mongeta 

per gra sec (Phasoleus vulgaris) (11 

entrades) (Figura 7). De fet la 

mongeta és, segurament, una de 

les espècies cultivades de la qual 

es conserva major variabilitat 

genètica del conjunt de varietats 

tradicionals catalanes (Sánchez et 

al., 2007). Respecte a les varietats 

recollides, cal fer esment que el 

nom de quatre d’elles fa 

referència al tipus de creixement 

que manifesten les plantes al 

camp: indeterminat (fesol 

d’enramar) o determinat (fesols 

nanos). Alhora destaquen les 

anomenades Bajoques seques de 

Fredes (FMA/XN/2011/139), una 

varietat apreciada per les tavelles, 

les quals són assecades durant 

l’estiu per poder-les conservar i  

són consumides durant l’hivern 

(prèvia rehidratació). Altres 

varietats que s’han recollit són dels 

tipus mongeta del Ganxet, fesol 

bonico o mongetes de Beceite. 

En tercer lloc s’han pogut recollir sis 

entrades d’enciam (Lactuca 

sativa), de col (Brassica oleracea), 

de pebrot (Capsicum annuum) i 

de carbassa (Cucurbita sp.). Entre 

elles destaca l’anomenat enciam 

negre, una varietat que es 

caracteritza per la coloració 

morada de les fulles (Figura 8). 

Aquest enciam, cultivat només a 

l’hivern per la seva sensibilitat a 

l’espigat, és apreciat per les seves 

qualitats organolèptiques (gust i 

textura). Tot i que només s’han 

pogut recollir 2 entrades d’aquesta 

varietat durant la campanya de 

recollida de germoplasma 

(número baix en comparació amb 

d’altres varietats tradicionals), 

sembla que es tracta d’una 

varietat amb un cert potencial, 

segons les informacions recollides 

entre els agricultors de la zona.  

Respecte a les cols, la varietat més 

representada és la col de grumo 

(sinònim: col de cabdell). D’altres 

varietats col·lectades porten el 

nom de del terreno i  de rebrotims. 

Destaca aquesta última, la col de 

rebrotims, de la qual segurament 

se’n mengen les inflorescències 

(semblant a la col brotonera que 

es cultiva a la Catalunya central). 

No obstant, la major part 

d’agricultors ja no multipliquen 

llavor de varietats tradicionals de 

col, doncs, al tractar-se d’una 

planta al·lògama, la probabilitat 

d’encreuaments amb plantes fora 

tipus és molt elevada. Tal com ens 

explica un agricultor « la col és 

millor comprar-la, doncs a 

vegades en sembres de pròpia, 

unes 100 o 1.000 plantes, i t’en 

surten la meitat de grumo (de 

cabdell) i l’altre meitat de 

Figura 7. 

Entrades de 

Phasoleus 

vulgaris 

col·lectades 

al Sistema 

Prelitoral 

Meridional 

Fesol de bajoca 

FMA/XN/2011/106 

Mongetes de Beceite 

FMA/XN/2011/119 

Fesol cachos 

FMA/XN/2011/126 

Fesol bonico 

FMA/XN/2011/137 

Bejoques seques de Fredes 

FMA/XN/2011/139 

Fesols enramadors 

FMA/XN/2011/145 

Fesols nanos 

FMA/XN/2011/147 

Mongeta del Ganxet 

FMA/XN/2011/159 



 

borregueres (sense cabdell) ». 

Altres espècies col·lectades durant 

aquesta campanya de recollida 

de varietats tradicionals són el blat 

de moro (Zea mays), les faves 

(Vicia faba) i els espinacs (Spinacia 

oleracea).  Les tres varietats de 

blat de moro que s’han recollit són 

emprades per fer crispetes (Figura 

agricultors per seleccionar les 

varietats antigues, doncs sembla 

que les varietats millorades 

tendeixen a presentar tavelles més 

curtes i amb menor número de 

grans (Figura 10). 

En el transcurs de les prospeccions 

s’ha col·lectat, també, llavor 

d’algunes espècies en desús. 

Figura 11.  

(esquerra) 

Guixes 

(Lathyrus 

sativus) 
Guixes 

FMA/XN/2011/111 

Fava 

FMA/XN/2011/96 
Fava 

FMA/XN/2011/100 

Figura 8. 

Cultiu 

d’enciam 

negre a les 

hortes de 

Corbera 

d’Ebre 

Figura 9. 

Llavor de 

diferents 

varietats de 

blat de moro 

(Zea mays) 

emprades 

per fer 

crispetes Panís petador 

FMA/XN/2011/136 

Panís de monges 

FMA/XN/2011/144 

Panís petador 

FMA/XN/2011/158 

9).  No està clar que es tracti de 

materials autòctons de la zona, tot 

i que un dels agricultors assegura 

que conserva llavor de la seva 

varietat des de fa més de 50 anys 

(FMA/XN/2011/136). Les faves 

col·lectades corresponen, en 

principi, a varietats que presenten 

una tavella llarga. Aquest tret 

morfològic és el que fan servir els 

Fava de tavella llarga 

FMA/XN/2011/106 

Figura 10.  

(dreta) Faves 

(Vicia faba) 



 

D’una banda la guixera (Lathyrus 

sativus), espècie coneguda des 

del neolític a la Península Ibèrica 

(López et al., 20111) (Figura 11). Els 

problemes de salut que provoca 

(el mal anomenat com a latirisme), 

i que són especialment importants 

en èpoques de fam com després 

de la Guerra Civil, ha comportat la 

quasi desaparició d’aquesta 

espècie dels camps de cultiu a 

Catalunya. Prova d’aquesta 

relació entre el consum de guixes i 

les èpoques de pobresa és 

l’associació que té aquest menjar 

amb la ceba… « abans les guixes 

es menjaven amb un clofoll de 

de la nostra prospecció no es va 

trobar cap agricultor que 

conservés llavor d’aquesta 

varietat. 

 

Carbassa per puré 

FMA/XN/2011/123 

Espinac bledenc 

FMA/XN/2011/130 

Carbassa cabell d’àngel 

FMA/XN/2011/138 

Figura 12. Altres varietats col·lectades 

Estirabec 

FMA/XN/2011/97 

Pebrot del bitxo 

FMA/XN/2011/102 

Bleda del terreno 

FMA/XN/2011/121 

ceba, per manca de culleres […]. 

D’aquí ve que les guixes i la ceba 

mesclin tant bé al plat ». 

En darrer lloc també s’ha col·lectat 

una entrada de borratja (Borago 

officinalis), planta més popular a la 

gastronomia aragonesa, on es 

menja generalment bullida amb 

patates. 

Finalment cal fer esment a la 

safranòria, cultiu que antigament 

era molt popular a la zona. Segons 

els agricultors entrevistats la 

safranòria era una varietat de 

pastanaga (Daucus carota) de 

color vermell. No obstant, al llarg 



 

 

Un dels objectius de les 

investigacions que ha realitzat la 

Fundació Miquel Agustí en el marc 

del projecte Recuperació, a través 

de l’ús, de l’agrobiodiversitat a la 

Xarxa Natura 2000 de Catalunya 

és la definició d’estratègies 

sinèrgiques de conservació de 

l’agrobiodiversitat i  

desenvolupament rural. És el que 

anomenem recuperació a través 

de l’ús. 

El territori que defineix el Sistema 

Prelitoral Meridional és difícil de 

definir en aquest sentit, doncs els 

cultius d’horta, focus d’atenció 

d’aquest projecte, tenen una 

escassa presència. No obstant es 

tracta d’un territori ric en 

agrobiodiversitat, com ho mostren 

les 75 entrades que la Fundació 

Miquel Agustí ha estat capaç de 

recuperar en el transcurs de les 

seves prospeccions. La major part 

d’aquesta agrobiodiversitat es 

troba a les hortes familiars, per la 

qual cosa és difícil definir 

estratègies per promoure la  

conservació in situ d’aquests 

materials (alguns autors han 

proposat incentius econòmics per 

fomentar la preservació de les 

varietats tradicionals per part 

d’agricultors no professionals 

(Negri, 2007)). 

Donades les informacions 

recollides durant les entrevistes 

amb els agricultors, sembla que 

algunes varietats tradicionals que 

es mantenen en aquestes hortes 

són prometedores, especialment 

l’enciam negre i les diferents 

varietats tradicionals de melons. 

Partint d’aquesta informació es 

proposen les següents línies 

d’actuació: 

(1) Estudi de les varietats 

tradicionals de meló 

Com s’ha comentat prèviament, el 

cultiu del meló tenia una certa 

rellevància antigament a la zona. 

De fet es tracta de l’espècie de la 

qual s’han recollit més mostres (13 

entrades). Les varietats tradicionals 

més populars a la zona són piel de 

sapo i tendral.  

Entre les poblacions cultivades és 

plausible que existeixin materials 

d’elevada qualitat organolèptica, 

donat que en molts casos els 

agricultors han explicat que fan 

una selecció positiva per gust i 

aroma (extracció de la llavor en el 

moment del consum, en funció de 

la qualitat del meló). Per aquest 

motiu seria interessant estudiar les 

entrades de meló col·lectades en 

aquesta campanya de recollida 

de germoplasma. 

(2) Enciam negre 

Una de les varietats tradicionals 

que despertat l’interès del 

col·lector ha estat l’enciam negre, 

doncs la majoria d’agricultors 

entrevistats han esmentat aquesta 

varietat com una de les més 

destacades de la zona. L’enciam 

negre es caracteritza per la 

coloració morada de la fulla i és el 

més apreciat per consumir durant 

l’hivern. La seva sensibilitat a 

l’espigat, però, limita al seu cultiu 

als mesos de més fred. 

Malgrat només s’ha pogut 

L’enciam negre i el 

meló del tendral i 

piel de sapo són les 

varietats tradicionals 

més prometedores 

de la zona 

Estratègies de recuperació de l’agrobiodiversitat al Sistema Prelitoral Meridional 

Proposta de línies d’actuació 

 



 

 

col·lectar dues entrades d’enciam 

negre, s’han identificat entrades 

d’aquesta varietat en d’altres 

bancs de germoplasma 

(especialment al Centro de 

Recursos Fitogenéticos (CRF, Taula 

1)). Això possibilitaria la realització 

d’un programa de recuperació, 

doncs facilitaria l’accés a un cert 

grau de variabilitat, clau en aquest 

tipus de projectes. 

(3) La safranòria 

Des d’un punt de vista cultural, 

destaquen les persistents 

referències que han fet els 

agricultors a la importància que 

tenia antigament el cultiu de la 

safranòria. Segons els agricultors es 

tracta d’una varietat de 

pastanaga de color vermell que 

antigament tenia molt renom. No 

obstant, no s’ha pogut trobar cap 

material conservat a la zona. 

Alhora existeixen certs dubtes 

sobre l’espècie a la qual fan 

referència els agricultors 

entrevistats. Per bé que la majoria 

d’ells han indicat que la safranòria 

és una pastanaga (Daucus 

carota), és plausible que, de fet, es 

tractés de cultius de remolatxa 

(Beta vulgaris) o, inclús, de rave 

(Raphanus sativus). La informació 

aportada per un agricultor del 

municipi de Bot apuntaria a 

aquesta hipòtesi, doncs la descriu 

com una pastanaga « de color 

roig, gruixuda i generalment 

emprada pel bestiar, tot i que 

també és comestible pels 

humans ». 

La rellevància d’aquesta varietat a 

l’antiguitat obra la porta a realitzar 

estudis que permetin recuperar el 

coneixement etnobotànic sobre 

aquest cultiu i, si és possible, llavor 

d’aquesta varietat. 

(4) Els arbres fruiters 

D’acord amb les informacions 

recollides, la zona del Sistema 

Prelitoral Meridional és 

especialment rellevant pel que fa 

a varietats tradicionals d’arbres 

fruiters. Nombrosos agricultors han 

fet referència a aquestes varietats, 

com p.e. la mançana del ciri 

blanc o la mançana la gelada. 

L’elevat número de noms detallats 

en el treball de Maite Cot Ardévol 

(Cot, 2001) a la localitat de Darmós 

és un bon indicatiu d’aquesta 

abundància. A destacar també el 

cultiu de varietats antigues de 

cirera (Prunus avium) al municipi 

de Paüls, algunes de les quals molt 

apreciades pels consumidors des 

del punt de vista organolèptic. 

 

Banc de 

Germoplasma Varietat Origen 

NC042333 Enciam negre Creixell 

NC051678 Enciam negre El Mosalt 

NC042340 Enciam negre d'hivern Vendrell, el 

NC042354 Enciam negre Mollet del Vallès 

NC042358 Escaroler negre Castellbell i el Vilar 

NC042345 Enciam roig Tortosa 

 

Taula 1. Materials existents al Banc de Germoplasma del Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) corresponents a varietats 

tradicionals de meló de l’àrea prospectada i a la varietat tradicional enciam negre 

Banc de 

Germoplasma Varietat Origen 

NC036985 Meló blanc Falset 

NC081517 Pell de sapo Falset 

NC100527 Meló tendral Falset 

NC100528 Pell de sapo Falset 

NC100529 Meló pinyonet Falset 

NC050629 Meló Miravet 

NC006928 Meló Móra d'Ebre 

NC006929 Meló Móra d'Ebre 

NC006930 Meló Móra d'Ebre 

NC006931 Meló Móra d'Ebre 

NC038096 Meló Móra d'Ebre 

NC006926 Meló tendral Tortosa 

NC100531 Meló Vinebre 

NC100532 Meló Vinebre 
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Llistat de Col·lectes/1 

Codi de l’entrada Nom de la varietat Sinonímies Espècie Localitat 

FMA/XN/2011/100 Fava de tavella llarga  Vicia faba Bot 

FMA/XN/2011/101 Tomàquet del pebrot  Solanum lycopersicum Bot 

FMA/XN/2011/102 Pebrot del bitxo  Capsicum annuum Bot 

FMA/XN/2011/103 Fava s/n  Vicia faba Bot 

FMA/XN/2011/104 Tomàquet rosa  Solanum lycopersicum Pinell de Brai, El 

FMA/XN/2011/105 Tomàquet palosanto  Solanum lycopersicum Pinell de Brai, El 

FMA/XN/2011/106 Fesol de bajoca  Phasoleus vulgaris Pinell de Brai, El 

FMA/XN/2011/107 Pimentó 4 cantos  Capsicum annuum Pinell de Brai, El 

FMA/XN/2011/108 Meló d'Argèlia  Cucumis  melo Gandesa1 

FMA/XN/2011/109 Meló borba Meló de 4 ratlles Cucumis  melo Gandesa1 

FMA/XN/2011/110 Meló verd  Cucumis  melo Gandesa1 

FMA/XN/2011/111 Guixes  Lathyrus sativus Benifallet 

FMA/XN/2011/112 Enciam carxofeta  Lactuca sativa Benifallet2 

FMA/XN/2011/113 Enciam negre  Lactuca sativa  

FMA/XN/2011/114 Meló blanc  Cucumis melo Arnes 

FMA/XN/2011/115 Pebrot llarg  Capsicum annuum Arnes 

FMA/XN/2011/116 Meló pell de sapo  Cucumis melo Arnes 

FMA/XN/2011/117 Pebrot morro de bou  Capsicum annuum Arnes 

FMA/XN/2011/118 Meló bigarrat  Cucumis melo Arnes 

FMA/XN/2011/119 Mongetes de Beceite  Phasoleus vulgaris Beceite 

FMA/XN/2011/120 Carabassa de confitura  Cucurbita sp. Beceite 

FMA/XN/2011/121 Bledes del terreno  Beta vulgaris var. Cicla Beceite 

FMA/XN/2011/122 Col de grumo  Brassica oleracea Beceite 

FMA/XN/2011/123 Carabassa de puré  Cucurbita sp. Beceite 

FMA/XN/2011/124 Enciam s/n  Lactuca sativa Beceite 

FMA/XN/2011/125 Ceba valenciana  Allium cepa Beceite 

FMA/XN/2011/126 Fesol cachos Mongeta verda Phasoleus vulgaris Beceite 

FMA/XN/2011/127 Col de grumo  Brassica oleracea Beceite 

 
1 Materials originaris d’Argèlia  

2 Segurament prové d’un material comercial 

Figura 13. Diferents varietats d’enciam 

cultivades en un hort del municipi de Bot 



Codi de l’entrada Nom de la varietat Sinonímies Espècie Localitat 

FMA/XN/2011/128 Col de rebrotims  Brassica oleracea Beceite 

FMA/XN/2011/129 Meló s/n  Cucumis melo Beceite 

FMA/XN/2011/130 Espinac bledenc  Spinacia oleracea Beceite 

FMA/XN/2011/131 Col de grumo  Brassica oleracea Beceite 

FMA/XN/2011/132 Carbassa de dos colors  Cucurbita sp. Beceite 

FMA/XN/2011/133 Borraina  Borago officinalis Beceite 

FMA/XN/2011/134 Enciam del terreno 
Enciam de 

primavera 
Lactuca sativa Beceite 

FMA/XN/2011/135 Espàrrec  Asparagus officinalis Beceite 

FMA/XN/2011/136 Panís petador  Zea mays Beceite 

FMA/XN/2011/137 Fesol bonico  Phasoleus vulgaris Beceite 

FMA/XN/2011/138 
Carbassa cabell 

d'àngel 

Carbassa 

d'Egipte 
Cucurbita sp. Beceite 

FMA/XN/2011/139 
Bajoques seques de 

Fredes 
 Phasoleus vulgaris Beceite 

FMA/XN/2011/140 Ceba roja  Allium cepa Paüls 

FMA/XN/2011/141 Pebrot de rostir  Capsicum annuum Paüls 

FMA/XN/2011/142 Fesols nanos secs  Phasoleus vulgaris Paüls 

FMA/XN/2011/143 Tomata de Penjar  Solanum lycopersicum Paüls 

FMA/XN/2011/144 Panís de monges 
Panís de 

crispetes 
Zea mays Paüls 

FMA/XN/2011/145 Fesols enramadors  Phasoleus vulgaris Paüls 

FMA/XN/2011/146 Fesol enramar  Phasoleus vulgaris Paüls 

FMA/XN/2011/147 Fesols nanos  Phasoleus vulgaris Paüls 

FMA/XN/2011/148 Col del terreno  Brassica oleracea Paüls 

FMA/XN/2011/149 Meló s/n  Cucumis melo Paüls 

FMA/XN/2011/152 Col del terreno  Brassica oleracea Paüls 

FMA/XN/2011/153 Guixes  Lathyrus sativus Corbera d'Ebre 

 

Llistat de Col·lectes/2 

Figura 14. Flor de la guixera (Lathyrus sativus) 



Codi de l’entrada Nom de la varietat Sinonímies Espècie Localitat 

FMA/XN/2011/154 Coralet Pebrot del bitxo Capsicum annuum Corbera d'Ebre 

FMA/XN/2011/155 Carabassa de beure vi  Cucurbita sp. Corbera d'Ebre 

FMA/XN/2011/157 Cardet  Scolymus hispanicus Corbera d'Ebre 

FMA/XN/2011/158 Panís petador 
Panís de 

crispetes 
Zea mays Corbera d'Ebre 

FMA/XN/2011/159 Mongeta del Ganxet  Phasoleus vulgaris Tortosa 

FMA/XN/2011/239 Meló blanc  Cucumis melo Cretas (Aragó) 

FMA/XN/2011/240 Carbassa  Cucurbita sp. Cretas (Aragó) 

FMA/XN/2011/241 Fesol  Phasoleus vulgaris 
Horta de St. 

Joan 

FMA/XN/2011/242 Enciam de xicoira Xicoira Cichorium intybus 
Horta de St. 

Joan 

FMA/XN/2011/243 Síndria ratllada  Citrullus lanatus Lledó (Aragó) 

FMA/XN/2011/244 Espinac  Spinacia oleracea Lledó (Aragó) 

FMA/XN/2011/245 Meló piel de sapo  Cucumis melo Lledó (Aragó) 

FMA/XN/2011/246 Meló tendral  Cucumis melo Lledó (Aragó) 

FMA/XN/2011/247 Meló de pell fina  Cucumis melo Lledó (Aragó) 

FMA/XN/2011/248 Meló d’alt aroma  Cucumis melo Lledó (Aragó) 

FMA/XN/2011/95 Enciam negre  Lactuca sativa Bot 

FMA/XN/2011/96 Fava s/n  Vicia faba Bot 

FMA/XN/2011/97 Estirabec 

Pèsol de tavella; 

Pèsol no 

emplenedor 

Pisum sativum Bot 

FMA/XN/2011/98 Espinac  Spinacia oleracea Bot 

FMA/XN/2011/991 Enciam maravilla  Lactuca sativa Bot 

 
1 Segurament prové d’un material comercial  

Llistat de Col·lectes/3 

Figura 15. Llavor de bledes (FMA/XN/2011/121) 
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