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Són aquí, creixent a les esquerdes que clivellen el quitrà mal envellit, dins les ruïnes

i entre les runes, als marges mil vegades desbrossats d’un camí, molt a prop dels

pobles, esmunyint-se als horts, instal·lant-se a les teulades, immiscint-se entre les

teules. Sempre molt  properes. Malgrat tot,  ens semblen insignificants, inútils.  Les

percebem tan sols en la seva qualitat d’invasives, de males herbes nefastes pels

cultius, de brolla que fa nosa, que fa brut. Avui, a la majoria d’indrets, són taques

verdes anònimes, sense nom ni història, que s’encaparren en créixer allà on no són

benvingudes. Pixallits,  ruelles,  ortigues,  cards,  malves  i  llicsons,  aquests  noms

potser encara ens diuen alguna cosa? Potser perquè fins fa poc encara trobàvem

aquestes herbes boges als nostres plats?

Algunes pinzellades d’etnobotànica

Certes branques de l’etnobotànica, la disciplina que analitza les relacions entre les

persones  i  les  plantes,  estudien  precisament  els  usos  culinaris  de  la  vegetació.

Sabem, per exemple, que les llavors del morritort (Lepidium draba) s’han utilitzat a

moltes regions com si fos pebre. De la pimpinella que té gust de nou verda també

se’n feia un ús gairebé de condiment, mentre que l’amarant, el blet blanc o l’agrella

són fulles  salvatges  que  poden  substituir  fàcilment  l’espinac.  A França,  un  dels

exemples més intrigants de begudes antigues fetes amb plantes espontànies és la

“frênette”, una sidra tradicionalment elaborada a partir de fulles de freixe picades per

un pugó, que deixa anar una mena de saba dolça que fa fermentar la beguda.

Però, mirant-ho bé, els usos culinaris d’aquestes herbes no es declinen tan sols en

passat. Mentre aquestes plantes espontànies [1] s’han vist pràcticament oblidades a

certs  indrets,  suplantades per  les  bosses d’espinacs  en venta  als  supermercats,

encara existeix una gran diversitat de sabers locals sobre aquests vegetals singulars

en diverses regions de la conca mediterrània [2]. Encara poden formar part de la

cuina  del  dia  a  dia,  sovint  en  forma d’associació  d’herbes  silvestres  que  varien



segons les estacions. L’exemple més típic és la  horta, que es serveix de diferents

maneres a molts bars i restaurants grecs. Per a elaborar aquesta barreja d’herbes

cuites, la gent de les ciutats com de l’entorn rural van a collir les herbes silvestres als

camps i als marges dels camins: espàrrecs, fulles de taperera, ortigues, verdolaga,

pixallits, brots joves de gatmaimó, fulles i flors d’agulles de pastor, salsifins i fonolls...

Existeixen més de 300 espècies botàniques que poden utilitzar-se per a preparar la

horta. L’equivalent italià d’aquesta barreja d’herbes salvatges és el preboggion, que

ens diu molt sobre diverses maneres d’acomodar l’amargor – aquest sabor que ja no

acceptem  als  nostres  plats  ni  als  nostres  vasos,  a  excepció  dels  pomelos,  les

endívies i els gintònics. A l’estat francès i l’estat espanyol, només algunes plantes

han  sobreviscut  a  l’oblit  generalitzat  i  es  troben,  per  aquesta  mateixa  raó,

revaloritzades a certs  mercats:  espàrrecs silvestres,  colitxos,  tagarnines  o també

rosetes tendres de ruella i de pixallits. Algunes s’estan redescobrint – o de vegades

fins i tot descobrint, ja que és difícil trobar un ús culinari anterior d’aquestes plantes –

i  provoquen  una  adoració immediata. La  ravenissa que  entapissa  les  vinyes  en

forma part. Potser perquè permet elaborar un dels millors pestos silvestres.

“Males herbes” i sabers populars

Tot i que certs restaurants s’interessen cada cop més pel valor decoratiu d’aquestes

plantes,  la  recol·lecció  no  és  només  una  qüestió  de  moda.  Les  relacions

mantingudes amb aquestes plantes remeten a sabers situats, a la inscripció de les

ciutats i els pobles en el seu entorn, a les relacions històriques amb la recol·lecció. 

Els  sabers  populars  demostren  que  existeixen  diferents  formes  d’identificar  les

plantes. De fet, en paral·lel al sistema unificat de classificació i nomenclatura botànic,

ell mateix en constant evolució, s’ha desenvolupat una cultura empírica transmesa

gràcies  a  l’ensenyament  de  categories  sensorials.  Per  aquells  i  aquelles  que

desitgen preparar amanides silvestres, la utilitat de la botànica – que fonamenta les

seves tècniques d’identificació  principalment  en les flors  i  les llavors – sovint  és

limitada:  les herbes de les amanides silvestres s’han de collir  quan són tendres,

abans que l’aparició de flors o de llavors hagin tornat la planta massa amarga. Així,

els  recol·lectors  i  les  recol·lectores  utilitzen  i  transmeten  més  aviat  informacions

relatives  al  gust,  al  tacte,  a  la  olor  i,  tal  i  com  ho  descriu  l’etnobotànic  Pierre

Lieutaghi, “al territori mateix com a sistema expert, com a intel·ligència annexa” [3].

Segons l’època i l’indret, doncs, la relació entre les plantes espontànies comestibles i

les  societats,  iniciada  ben  abans  dels  inicis  de  l’agricultura,  ha  adoptat  formes

diverses. Es tracta de la història d’un intercanvi. Aquestes males herbes aprecien



particularment els terrenys pertorbats, constantment remoguts i carregats de nitrats;

elles s’han beneficiat de la nostra acció sobre l’entorn i nosaltres ens hem beneficiat

d’elles.  Tanmateix,  des  de finals  del  segle  XIX,  aquesta  relació  s’ha tornat  cada

vegada més tènue, ressorgint tan sols en èpoques de guerra i de penúries. En certes

regions, la sopa d’ortiga, els bunyols de borraina o els substitutius del cafè elaborats

a  partir  d’arrels  de  xicòria,  llicsó  i  pixallits  constitueixen  receptes  vergonyoses,

associades a la carestia.

Una relació diferent amb la producció agrícola

Quin sentit podem donar als nostres gestos actuals de recol·lectors i recol·lectores?

El  moviment  del  ganivet  que  talla  en  sec  les  bases  dels  pixallits,  els  dits  que

pessiguen els caps d’ortiga, les mans que formen rams de  conillets són maneres

diverses de curtcircuitar determinades relacions de poder. Les pràctiques de collita

silvestre lluiten contra la progressiva deslegitimització dels sabers populars i de la

seva transmissió en benefici dels sabers anomenats “experts”. Busquen combatre

les relacions de poder lligades, per exemple, a la mercantilització i a la voluntat de

monopolització de les llavors per part d’algunes empreses, que ataquen frontalment

l’autonomia de les comunitats rurals [4].  Aquestes pràctiques volen proposar una

alternativa  als  circuits  agro-alimentaris  actuals,  que  ofereixen al  consumidor  una

infinitat  il·lusòria  d’opcions,  i  exerceixen  una  pressió  insostenible  sobre  els

productors [5]. 

Al llarg de la història d’aquesta relació amb les plantes espontànies, aquestes s’han

utilitzat a la cuina en forma de condiments, de verdures de fulla o de verdures d’arrel,

de fruits o de begudes,  i  han possibilitat  la  collita  de verdura fresca en terrenys

pobres i difícils de cultivar fins a introduir, actualment, diversitat en els nostres gustos

homogeneïtzats i  saturats. Així  doncs, el  gest polític  no resideix únicament en la

simple  gratuïtat  d’aquestes  plantes  –  quan  se  les  cull  un/a  mateix/a.  Més

generalment,  el  gest  polític  s’expressa  a  través  d’una  relació  diferent  amb la

producció agrícola, amb l’intercanvi de llavors, amb la gestió dels marges i d’altres

terrenys privilegiats per les males herbes, i amb la reapropiació d’un saber popular

variat sobre el món en què vivim. Aquestes plantes de les esquerdes i els talussos

que acaben als nostres plats desafien els gustos i les varietats estandarditzades que

ofereixen els supermercats, trenquen els monocultius de l’agricultura convencional,

busquen anar més enllà de la imposició de dicotomies que separen les zones de

producció alimentària de les zones de vida quotidiana, traçant una frontera entre el

camp i la ciutat, les plantes d’aquí i d’allà, la natura domesticada d’aspecte ordenat i



els talussos “envaïts” pels esbarzers i les vidaubes (els seus brots tendres, per cert,

són comestibles).

És evident que preparar truites de colitxos, pestos de ruca, raviolis farcits d’ortigues,

bunyols de borraina, lasanyes de blet blanc o de conillets, amanides silvestres de

textures i gustos sorprenents ens permet introduir desenes de nous ingredients a la

cuina.  Però aquests plats també ens obliguen a reinventar la  nostra relació amb

l’entorn. Si volem collir aquestes plantes anuals o perennes que creixen als voltants

dels camps, dels pobles i dels camins, primer ens hem de reapropiar els sabers

locals, hem de tornar a connectar-nos amb l’ús dels nostres sentits i crear espais

híbrids entre la cultura domèstica i el creixement espontani. Les pràctiques de collita,

quan es fonamenten en un intercanvi de sabers i de tècniques i en la recuperació de

terres  abandonades  per  ser  considerades  no  productives,  poden  generar  una

veritable perspectiva crítica per a una agricultura ja sense esma, aïllada i hermètica

a aquells i aquelles que no tenen accés directe  a la terra. I  això tot  despertant els

nostres paladars. 

[1] La majoria de “males herbes” de les que tracta aquest article no tenen res de

“silvestre”,  ja  que  necessiten  terrenys  remoguts,  fertilitzats,  desbrossats.  Llur

creixement és simplement espontani, en el sentit que creixen allà on no han estat

plantades. 

[2] Aquest article es basa en una recerca efectuada per un col·lectiu del que forma

part  l’autora sobre l’ús de plantes en l’àmbit  mediterrani,  i  més específicament a

Espanya i França. Les diferències de flora segons els climes són massa importants

per a parlar dels sabers sobre els usos comestibles de plantes salvatges a tot arreu

del món.

[3] P. Lieutaghi, La Plante compagne. Pratique et imaginaire de la flore sauvage en

Europe occidentale, Actes Sud, Arles, 1998. 

[4] A França, un catàleg oficial recull les llavors que poden ser comercialitzades o

intercanviades  entre  professionals.  Aquesta  eina,  creada  especialment  per  als

“productes” de les empreses de llavors, conté en algunes espècies fins a un 99,7%

d’híbrids F1, varietats comercials que no poden ser replantades d’una collita a l’altra.

La  xarxa  “Semences  paysannes”  (“Llavors  de  pagès”)  i  l’associació  Kokopelli

qüestionen aquesta reglamentació i demanen, cadascuna a la seva manera, el dret a

transmetre varietats rústiques (NdlR)

[5] Aquesta pressió es tradueix principalment en una demanda contínua per part dels



intermediaris perquè els productors rebaixin els preus. Els distribuïdors també poden

provar de repercutir als productors les estratègies i costos addicionals que impliquen

les pràctiques de referenciació i de valorització dels productes en els prestatges dels

supermercats. Periòdicament, quan els preus que imposa la distribució són inferiors

als costos de producció, els agricultors fins i tot poden arribar a preferir destruir els

seus cultius.


