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  l ’ h o r t  d e  r o s e l l ó

ELS LLEGUMS D’HIVERN AL NOSTRE HORT

La família botànica de les lleguminoses té un 
lloc principal al nostre hort en hivern. Ens in-
teressen perquè aporten avantatges agronòmics 

a la fertilitat de l’horta, i aliments de bona qualitat a la 
taula en primavera, quan la terra encara està desper-
tant-se del fred. Dins d’aquest grup, destacarem les fa-
ves i els pèsols, així com altres conreus menors que han 
tingut importància en l’agricultura tradicional, com són 
les guixes, els moreus, els tramussos... i ara són mar-
ginals.

Les lleguminoses d’hivern, dins les quals podem 
incloure la veça i altres llegums utilitzats com a adobs 
verds, són un bon precedent per a les exigents plantes 
d’estiu, ja que deixen la terra de l’hort en bones condici-
ons a les que vindran, que agraeixen la millora feta. La 
millora consisteix a fixar, poc o molt, nitrogen atmos-
fèric a la terra, que sempre és ben rebut, ja que és un 
element escàs i necessari que fa costat al rendiment, al 
temps que la seua biomassa anima la vida microbiana del 
sòl. Per si fóra poc, abans tenien altres usos. El fullatge 
és un bon farratge per als animals domèstics i de treball, 
i sempre ha estat buscat i guardat. El favonet, un tipus de 
fava xicoteta, era emprat a les comarques arrosseres com 
el millor adob en verd per a fer el planter de l’arròs.

En general podem dir de les lleguminoses de l’hivern 
que se sembren sempre de saó, és a dir, regarem o apro-
fitarem una pluja per preparar l’horta, i sembrarem i no 
regarem fins després de nàixer les plantes. El reg hiver-
nal també és especial, sols regarem si la pluja de l’època 
és insuficient per al cultiu. Aquestes plantes no necessi-
ten fertilització prèvia, poden passar amb el que queda 
de les plantacions d’estiu. En quant a l’aspecte sanitari, 
estarem pendents dels pugons d’hivern, especialment en 

les faves, i del míldiu, al qual són prou sensibles els pè-
sols; ocasionalment es poden presentar altres fongs si hi 
ha molta humitat o la plantació és molt espessa.

Les faves són un aliment antic, que a la primavera 
renova la sang, segons diuen. S’aprofiten com a beines 
verdes tendres, molt alimentàries i fàcils de digerir, o pel 
gra, tendre o sec. La planta té bones arrels i tronquets 
quadrats i drets que no solen ramificar-se, el nombre de 
braços per planta depèn del refillolament. El seu color és 
molt especial, verd tocat de blanc llunar i blau d’aigua, 
com el descrivia l’apreciat Joan Pellicer. Els llegums po-
den ser molt grans, però normalment tenen entre cinc i 
vuit grans. És creença popular que qui troba una beina o 
tavella amb set grans té bona sort.

Un dels avantatges d’incloure-les en el nostre hort 
d’hivern és que el cultiu és molt senzill. Són plantes poc 
exigents quant a la terra: no els molesta la calç, i fins i 
tot els va bé, sempre que al mateix temps siguen terres 
fondes, fresques i amb fem; no els agrada l’aigua exces-
siva ni la sequera forta.

Els llauradors valencians sempre han dedicat a les fa-
ves un tros a les vores del camp de fruiters o de l’horta, 
en llocs ben il·luminats, per fer uns solcs que atenen amb 
la màxima cura. Com que les mates es poden fer molt 
grans, la distància de plantació s’ha de tindre en compte, 
no menys de 40 cm entre plantes ni de 60 cm entre línies.

El període normal de sembra al Mediterrani és de se-
tembre a novembre, i en molts llocs fixen entre el Pilar 
i Tots Sants el dia adient. «El millor favar és el plantat 
pel Pilar» o «El bon favar per Tots Sants s’ha de sem-
brar, i pel gener s’ha de cavar». Les plantes que naixen 
es paren en arribar el fred i retornen al creixement actiu 
a la primavera, florint i donant fruits a manta de març 
a maig. Però en llocs càlids es poden sembrar a finals 
d’agost, són les faves «calentes», que donaran les beines 
per Nadal; són les més primerenques, ja que fan tot el 
cicle abans dels freds.

Beines de faves en primavera.

Els pèsols es recullen entre febrer i abril.
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La recol·lecció es farà segon l’ús que se li vulga do-
nar. Recollirem primer les beines tendres, que es mengen 
partides com els pèsols de trencar; després les de gra 
tendre, i aquelles oblidades que tenen el gra massa dur. 
Les darreres es deixen per a assecar, i es mengen bulli-
des, amb sal i herba sana, quan estan prou granades, és 
a dir, quan tenen la cella negra. Si són velles i estan molt 
seques es posen un dia abans de bullir-les a remulla.

Els pèsols són molt fàcils de cultivar. Als pèsols els 
agrada la frescor més que la calor, poden ser sembrats a 
la tardor o al final de la hivernada, i s’acaben en arribar 
les calors fortes. No els agraden les terres amb molta 
calç ni que s’entollen, prefereixen les soltes i ben tre-
ballades.

Setembre és el millor mes per sembrar els pèsols. Es 
preparen cavallons o banquetes de cultiu i se sembra a 
colps a mitja alçada. No cal colgar molt la llavor, uns 
5 cm en terres soltes i menys en les fortes. No es fa cap 
treball a la terra quan les plantes són menudes. En aca-
bant, quan fan un pam o més, es birba i es refà el cavalló.

Les varietats enfiladisses necessiten de tutors col-
locats amb antelació. Seran estructures molt simples, tres 
o quatre canyes unides formant barraca, o tutors plantats 
amb una xarxa de niló o filferro entre ells. No cal guiar 
les plantes, elles soles s'enfilen, xano-xano, amb els cir-
cells.

La collita normal va de febrer fins abril, i si fa bon 
temps fan llegums de valent. Cal obrir abans unes bei-
nes per comprovar si el gra ja està bo. En collir el pèsol 
s’estira el llegum amb una mà, mentre que l’altra subjec-
ta la rama, ja que és prou fàcil trencar les branquetes. 
Normalment s’aprofita el gra, però hi ha varietats de les 
quals es menja la beina també. Podem deixar els pèsols 
per a guardar en sec, en eixe cas arrancarem, quan siga 
el moment, les mates senceres i les amuntegarem durant 
quatre o cinc dies per acabar-les d’assecar. Després les 
trillarem per separar el gra i guardar-lo.

Faves i pèsols animen el nostre hort a l'hivern, gau-
dim-ne!

JOSEP ROSELLÓ I OLTRA
Tècnic agrícola. Estació Experimental Agrícola de Carcaixent

PER A LA TARDOR…
CARABASSES

Ala tardor es cullen les carabasses que hem 
criat a l’estiu. Entre les varietats més interes-

sants per al nostre hort destaca la carabassa violi-
nera, aquesta varietat local és molt antiga i es troba 
en moltíssimes comarques, on rep diversos noms, 
com ara carabassa del cacauet o del matrimoni. 

El fruit és allargat, tot i que hi ha carabasses més 
allargades i d’altres més curtes, amb un estrenyi-
ment central. La pell és molt fina i amb un color 
base marró un poc rogenc i, de vegades, un reticu-
lat clar molt suau. Les fulles no són tan grans com 
les d’altres varietats i tenen un dibuix blanc. Tota la 
fruita és massissa i carnosa, excepte un puny buit a 
la part baixa on es troben les llavors. Unes llavors 
que són fàcils de guardar. Les triarem dels fruits 
més dolços i sols cal llavar-les i assecar-les en un 
lloc ventilat, mai al sol, i després conservar-les en 
pots de vidre ben tapats.

Sobretot són interessants perquè produeixen 
moltes peces per mata, de mida xicoteta o mitja-
na, amb pesos d’un a tres quilos, els preferits per 
les famílies actuals amb pocs membres, enfront de 
les clàssiques carabasses de torrar, que donen pocs 
fruits però ben grossos. La mata és molt vigorosa, 
com totes les carabasseres, i necessita un tros gran 
a l’hort. Si troba un arbre, bardissa o obstacle a 
prop s'hi enfilarà amb facilitat.

Els fruits, una vegada collits, han de conservar-se 
en un lloc ventilat i sec, així es mantindran sans fins 
al moment del consum. Les violineres són molt bo-
nes per a torrar al forn, i per a utilitzar en dolços –
coques, postres i bunyols–, que és la principal apli-
cació mediterrània de les carabasses. Altres usos 
culinaris, com potatges, consomés i purés, també 
ixen molt bé amb aquesta varietat.
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els millors fruits

Faves dins de les seues beines i fl oració d’una  favera a la primavera.

Exemplars de carabasses del tipus violinera, cacauet o matrimoni.

©
 Jo

se
p 

Ro
se

lló

©
 Jo

se
p 

Ro
se

lló

©
 Jo

se
p 

Ro
se

lló


