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De itinere a natura in os
Enyorances de Remigio Soler i Benalua
Activitats
Foguera Benalua 2022
Guia Comercial

El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat per a la promoció de l’ús del
valencià de l’any 2022

Després de dos anys sense fogueres, tornem
amb mes força i il·lusió que mai a gaudir als
carrers del nostre barri de l'ambient fester i
l'alegria que envolten les nostres Fogueres
de Sant Joan.
Un any més, els nostres monuments seran
realitzats pels artistes Bernardo Estela Parra,
José Ramón Devís Benet i Javier Álvarez-Sala
Salinas. Esperem que us agraden.
La comissió ha continuat treballant sense
descans, fent front a les despeses que han
anat sorgint al llarg d'estos dos anys.

dies grans de la nostra festa amb les nostres
Belleses i Dames d'Honor.

Agraïm la col·laboració dels comerços i
botigues del barri, pilar important de la
nostra economia, sense els quals no podria
tirar endavant cada exercici.

Des d'ací, volem també saludar a les nostres
festes germanes, Falla Fraternitat i Trinquet
d'Elda, Foguera Les Acàcies de Sant Vicent
del Raspeig i Falla Doctor Sanchis
Bergón-Túria de València i desitjar-los que
gaudeixen al nostre costat les Fogueres
2022.

Les nostres representants no hauran
d’esperar més per poder complir el seu
somni, sempre acompanyades de tota la
seua comissió, ja que este any ve carregat de
grans esperances i amb la il·lusió de viure els

No ens podem oblidar de les persones que
han col·laborat en l'edició d'este llibret,
Daniel Climent Giner i Alfredo Aracil
Aldeguer, molt lligats d'una manera o una
altra al nostre Barri i a la nostra Foguera.
Estic orgullosa de presidir esta comissió.
Xicoteta en quant a número, però gran en
treball i dedicació.
Seguirem endavant amb més il·lusió que
mai per aconseguir que les nostres Fogueres
de Sant Joan, tornen a ser com abans.
Aquestes seran unes fogueres tristes sense
la companyia del nostre company i amic
“Kuki”, però intentarem que siguen
inoblidables encara que ho trobem a faltar.

Mª Amparo

Martínez Cremades
Presidenta

(

sobre el camí de la
natura a la boca)

Comencem per explicar el títol. El seu
significat.
Resulta que, en llatí, els encapçalaments
dels tractats temàtics començaven amb
la preposició “De...”, que ve a dir “Sobre
(tal tema)”. I bona part del llibret de la
Foguera Benalua anem a dedicar-lo a
parlar “Sobre el camí de la natura a la
boca”, De itinere a natura in os, una
versió en llatí que amablement, com en
anys anteriors, ens ha aportat Antoni
Biosca i Bas, professor de filologia llatina
de la Universitat d’Alacant.
La idea de fons consisteix en mirar, des
d’Alacant,
com
les
generacions
precedents van fer ús del menjar silvestre
per
compensar
les
mancances
alimentàries de l’època. I a partir d’això
esbossar algunes idees que ajuden a
entendre la llarga marxa dels humans per
aconseguir alimentar-nos millor, alhora
que fixar-nos també en algunes marques
culturals que ens han quedat com a
record de la nostra relació amb
determinades plantes comestibles.
Quan els humans primitius van iniciar la
llarga ruta que ens a dut a ser vora vuit
mil milions de persones, la major part de
les
plantes
silvestres
no
eren
comestibles. I va ser el procés de
domesticació d’unes quantes espècies

Representació idealitzada del
neolític, del llibre “Les
primeres civilitzacions”
(Ed. Barcanova)

vegetals allò que va permetre escapar
dels sempre incerts resultats de la cacera
i la recol·lecció. I iniciar eixa etapa que
anomenem neolític caracteritzada per la
producció
sistemàtica
d’aliments
mitjançant l’agricultura i la ramaderia, en
sintonia amb el processat i conservació
dels aliments que han acompanyat eixe
altre gran invent que genèricament
anomenem cuina.
Justament a la conservació dels aliments
vam dedicar bona part del darrer Llibret
de la Foguera; i anteriorment havíem
parlat de les begudes embriagants i no
embriagants, i de les plantes medicinals i
comestibles de les que es recollien en la
nit màgica de Sant Joan.
Enguany dirigirem la mirada als vestigis
culturals de la remotíssima època en què
la recol·lecció de les plantes silvestres era
la norma perquè la producció d’aliments
era insuficient; uns sabers que, tot i que
ara ens alimentem afortunadament d’una
altra manera, atresoren una enorme
càrrega informativa sobre el món natural
que convé recollir, analitzar i compartir
abans que desaparega amb els últims
dipositaris d’eixos coneixements.
Era en aquell context de fam o de penúria
quan la recol·lecció de plantes silvestres
representava en el món rural un aspecte

digne de consideració, tant per als adults
com per als xiquets. De fet, tot allò
susceptible de ser menjat, rosegat,
llepat, mastegat, xuplat, engolit... va ser
tastat per la xicalla. D’una forma o d’una
altra, l’ull viu del xiquet famolenc, els dits
precisos
de
l’infant
mancat
de
complements dietètics, les fortes barres
àvides
d’activar-se,
o
l’atrevida
inconsciència esperonada per la remor
dels budells, han sabut trobar en el món
vegetal uns recursos el balanç energètic
dels quals no s’aconsellaria per als
adults: moure un cos gran per
aconseguir uns grams de polpa d’un fruit
menut o poc accessible pot ser ineficient
i presentar una despesa energètica
prohibitiva; per contra, el mateix fruit pot
aportar suficient energia a un cos menut
i en creixement i que necessita alhora
una diversitat de components que
difícilment aporta la sovint avorrida dieta
d’un adult.
En certa mesura pot fer-nos gràcia
retrobar-nos amb alguns dels sabors que
habitaren el nostre univers palatal,
gustatiu i aromàtic; un univers que es
nodria de fams atàviques estimuladores
de l’accés a fruits i llavors que eren
menystinguts pels adults; i també a
inflorescències, pètals i nèctars de
determinades flors; i a arrels, rizomes i
bulbs; i a tiges, gal·les i exsudats.

Estudiar la relació de la infància i la
primera joventut amb les plantes té en el
vessant
gastronòmic
un
capítol
fonamental. Però gastronòmic no vol dir
tan sols nutricional, ja que a més del valor
quimico-calòric
dels
aliments
és
important el component llépol de la
satisfacció plaent, de la gènesi
d’endorfines i de la vinculació afectivo
amb el paisatge sentimental i cultural.
Per això, més que de gastronomia,
hauríem de parlar de gastrosofia: del
conjunt dels sabers, sentiments i plaers
associats a allò que es menja; de la
manera com s’han fet servir aquests
aliments al llarg del temps i l’espai; de les
fonts literàries i pictòriques que s’han fet
ressò; i també, en un altre nivell, de les
causes bioquímiques i fisiològiques que
expliquen eixes apetències i usos,
coneixements que també poden actuar
com a causes de plaer intel·lectual.
En la primera part del llibret, “Un
passeig gustatiu” s’explora eixe món
palatalment accessible de la mà de
col·laboradors que, en posar per escrit les
seues experiències mengívoles, ens
ajuden a conèixer i valorar les plantes
silvestres, tant de les poden ser
consumides com de les que caldria anar

06/07

en compte per no confondre-les i tindre
algun disgust. Contribucions de cada
autor que es veuen enriquides per les
referències a la cromàtica literatura
costumista alacantina, la qual, a través de
llibres, llibrets de fogueres i autors
populars va alçar entranyables actes
notarials dels costums, festes, rituals i
formes de relacionar-se ara ja perdudes; i
on els fruits o altres menges vegetals
tenien un paper destacable. Materials
que, convenientment interpretats poden
nodrir de dades interessants camps com
l’antropologia, la sociologia, la lingüística,
la sanitat, la medicina, la història de la
cuina i fins i tot la bioquímica i la
fisicoquímica dels preparats culinaris.
Recollir eixa informació pot resultar molt
interessant perquè moltes d’eixes plantes
contenen en el seu ADN gens que, si
fórem capaços d’incorporar-los a les
plantes domesticades podrien aportar-les
noves i millors característiques i nous
beneficis per a la humanitat. Per això
tantes universitats, empreses, laboratoris
i governs ben dirigits destinen recursos
per recollir informació sobre les
propietats de les plantes.
Totes les plantes que hem utilitzat en
alimentació han deixat la seua marca
cultural. I fins i tot aquelles que ara ja no
mengem ho han fet. En la segona part del
llibret parlem d’algunes d’eixes plantes, i
de bolets, exemples individualitzats
(figues de pala, nespres, cascall...), o bé
organitzats
en
grups
d’afinitats
taxonòmiques (cítrics, bolets, p.ex.) o
lingüístiques
(lletreres,
lletugues,
lletsons, llets), etc.

Són articles que ens poden servir de guies
pel temps i per la geografia, tant la nostra
com per l’europea i fins i tot mundial
perquè puguem fer-nos una idea de hi ha
hagut certs patrons botanico-culturals
que han traspassat fronteres i èpoques.
En la primera part hem transitat amb
afecte per un passat no voldríem repetir
sinó recordar-lo per aprendre de les
experiències viscudes; i en la segona hem
comprovat que hi ha aliments que han
deixat culturals que paga la pena conèixer
i conservar. Finalment arribem a la
tercera part, una lloa agraïda als qui a
través de la ciència, l’experiència raonada
i la tecnologia continuen millorant el
procés d’obtenció d’aliments abundants,
diversos i de qualitat. I ho fem amb només
dos articles de mostra, un per destacar la
importància de la ciència per entendre i
millorar els processos fonamentals com
els que han donat lloc a dos dels
productes de la màxima importància, el
pa i al vi; i l’altre, per tancar, una reflexió
sobre el futur d’un sistema integral de
producció d’aliments que a mesura que
vaja superant reptes i problemes ens
permeta
albirar
futurs
més
esperançadors en la millora la qualitat de
vida i per poder aspirar a un futur millor
en què natura i cultura puguen fer camins
sinèrgicament compatibles.

Daniel

Climent Giner
Alacant, 11 de maig, festivitat de
Sant Ponç, patró dels herbolaris

Robinia pseudoacacia

En el calendari de la classe apareix ben
gros l’any, 1965, i en el full: octubre.
Ja falta poc per a la una i mitja, hora
d’eixir de l’escola, ho he vist en el rellotge
del mestre. Quan estiga al carrer, els
amics ens ajuntarem per a tornar cap a
casa. Mentre tornem a casa ens fixem i
seleccionem les palmeres que tenen més
dàtils.
Mon pare m’ha dit que els dàtils només es
fan en les palmeres femelles, que les
mascles no fan dàtils, només pol·len en
unes floretes al final d’uns ramassos de
color crema.
Abans, només eixir d’escola, havíem
omplit les butxaques de pedres d’una
obra. Triem les palmeres menudes, les
més baixes, i de dàtils grocs i grossos, els
que més ens agraden, tot i que tenen un
puntet aspre. Rodegem la palmera,
apuntem als ramassos i esperem que la
pedra faça diana i tombe 3 o 4 dàtils, els
pleguem i competim per veure qui en
tomba més. Sempre guanye jo, repartisc
els dàtils amb els amics.

Els majors que passen ens reneguen
–sempre ho fan— però nosaltres ni cas.
Vigilem que no passen cotxes, cada dia
més complicat esquivar-los, i les pedres
les llancem tots a la mateixa palmera.
Un dia vaig anar a Elx amb el iaio,
passejant pel parc vaig passar la mà per
un ramàs de palmera mascle, d’on eixien
unes flors i el pol·len em va omplir la mà.
D’amagat vaig llepar aquella pols, el
sabor era entre la farina i el sucre.

són les robínies, que quan floreixen les
robínies fan una flor que anomenen
pa-i-formatge i que és bona de menjar.
També, quan és l’època, vaig a l’estació de
Madrit, he de preguntar al mestre com
s’escriu: si amb d o amb t, o amb z!
Perquè els cosins que hi viuen quan vénen
a estiuejar els sent que diuen madriz. Ah,
el que faig a l’estació és buscar fulles de
morera per als cucs de seda.
I quan ixen les móres també les menge,
embruten molt. Un dia me la vaig
carregar perquè vaig sullar la camisa, la
iaia li deia a la mare “una móra verda
trau la taca de la móra madura”. Però del
càstig ningú no em va salvar.

El iaio m’ha dit una endevinalla:
Verd i no és jolivert
grog i no és albercoc
negre i no és gra de pebre
Coneixent el iaio i observant la seua
mirada dirigida a les palmeres he trobat
la solució! Tots els colors pels que passa
el dàtil: verd, groc i fosc, quasi negre.

Les vesprades llargues de l’estiu quan el
sol comença a caure per darrere
Fontcalent me’n vaig pels caminets del
Tossal, el que té al capdamunt el castell
de sant Ferran, per on busque unes
plantes altes, verdes i amb unes flors
grogues allargades, sembla que li diuen
tabaquets, estire de la copa allargada que
formen els pètals i aspire el suc que n’hi
ha dins. En l’escola el mestre em va
explicar que això és el nèctar que usen les
abelles per a elaborar (sí, el mestre va dir
eixa paraula) la mel.

Hem tornat en tren cap Alacant, a l’eixida
de l’estació de Múrcia el iaio m’ha dit que
el barri aquell que es veia cap amunt, en
una mena d’altet, era el de Benalua, i que
quedava al nord-oest de l’estació.
Quan tinc fam i encara estic amb els
amics, abans d’arribar a casa busque les
flors d’un arbre que n’hi ha en alguns
carrers. açò m’ho va ensenyar un amic
més major, mon pare diu que eixos arbres

Ramàs de dàtils
Inflorescències masculines palmera

10/11

revolta de la carretera després de Xixona
ha parat i n’ha recollit un bon grapat, ara
ha posat els llinsons a remulla per a fer
una ensalada, i comenta que les perdius
se’ls mengen en comptes de beure aigua.

Móres de morera
Cucs de seda i fulles de morera

Les figues de pala dolces i bones tenen
uns granets, com si foren pinyolets però
més menuts, que li diuen vinces. El iaio i
la tia diuen que no convé menjar-ne
moltes figues de pala, que fan tapó i
després és difícil fer de ventre.

Tabaquets

Amb 4 o 5 flors que òbrigues i xuples en
tens prou, són gotes dolces més que
l’orxata o l’aiguacivà.
Amb el iaio, ja ho he dit faig excursions,
hui anem a Novelda a veure ma tia, que
ens acull i convida a esmorzar al pati de
sa casa. Allí té penjada una pala d’una
figuera de pala que diu trau la gelosia
entre germans, ma tia diu que l’ha posada
per uns néts. De postre ens porta figues
pelades. Abans l’he vista com rebregava
les figues de pala (uns altres li diuen
“figues de moro”), amb una granera per
la terra del pati per traure les punxes, i
mentrestant anava cantant:

En acabar d’esmorzar jugue amb els
xiquets de Novelda. Han agafat una pala
de figuera, l’han tirada en terra i fan
punteria amb una navalla, primer agafant
amb una mà el monyiqueta de la que
tirarà la navalla, després, agafant el colze,
i al final agafant-se el muscle, i després ja
li toca a un altre. I quan ja no li’n caben
més forats i és difícil clavar-la el qui falla
i la navalla li cau a terra es menja un tros
de pala, menys mal que van pelar el
trosset i li van llevar les punxes!
La mare em posa una coixinera de roba a
les mans i em mana que li porte flors de
malva, diu que són molt bones contra el
refredats i les pulmonies. les malves són
fàcils de reconèixer pel color de les flors i
per les fulles ben grans, algunes mates
de malva tenen formatgets, no sé per què
d’eixe nom, millor seria anomenar-los
tomaquetes! Són bons de menjar però un
poc insípids.

Mon anem a Orà
a menjar ﬁgues de moro
mon anem a Orà
on se’n va mig Alacant.
Mon anem, mon anem, mon anem
no sé si tornarem!

Regalíssia

Hem anat amb els pares i germanes a
passar el dia de Pasqua al camp, només
arribar hem fet colla amb els altres
xiquets que n’hi havia, i amb una fesseta,
una mena d’aixadeta menuda que ens han
deixat anem a fer regalíssia, pel camí
agafem fenoll i ens fem uns purets que en
la boca aniran soltant el seu suc, el suc
recorda els rotllets d’anís que fa la
padrina per la Pasqua. Arribem on són les
mates de regalíssia, les conec perquè les
fulles s’apeguen a les mans i brillen,
comencem a cavar per localitzar una raïl
ben llarga, estirem, tallem amb la navalla
i ara faré la distribució de purets, el cosí
de València diu que no es diu regalíssia
que es diu puro-moro. I també la venen
pels carrers d’Alacant.

El calendari diu que som al mes de maig i
la mare ens porta al barri de la Santa
Creu que són les festes, allí fan un pregó i
el pregoner diu que l’Alacant antic estava
format per tres barris la Santa Creu, Sant
Roc i la Vila Vella i fora de la muralla
estava el raval Roig. Jo diria que ara hi ha
més barris, com ha canviat Alacant!
Amb els xiquets de la Santa Creu pugem
al Benacantil. Un xic més major ens guia i
diu que estudia Magisteri per a ser mestre
–es veu que vol practicar el seu ofici amb
nosaltres- i ens explica que la muntanya
es diu Benacantil i el castell Santa
Bàrbara. En un racó descobrim unes
mates de cagalló de frare. els xiquets de
Santa Creu recullen eixes plantes, les
pelen i les reparteixen per a menjar-les.

Cinomorium coccineum

Estic nerviós perquè el pare m’ha dit que
demà diumenge em portarà a la serra
Grossa que des de dalt es veu molt bé la
badia d’Alacant i diu que anirem soles ell i
jo i que voré com l’horitzó no és pla, que
és corbat perquè la terra és redona i que
des de dalt la serra ho comprovaré.
Ja és diumenge i m’he despertat d’un bot,
desdejune ràpidament i ens posem en
marxa, passem per la carretera de

Llinsons

Hui el pare ha portat llinsons, venia amb
la moto de treballar i diu que en una

Figues de pala

Regalíssia per vendre
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València i parem en la fonteta que es diu
de la Goteta, cau molt poca aigua al costat
n’hi ha unes plantes que el pare diu
créixens el pare diu que són bons per a
l’ensalada com els llinsons. quan me’ls
pose en la boca veig uns xiquets que ixen
d’unes coves a l’altra banda de la
carretera, del Fondo Roenes. Van bruts i
descalços, alguns despullats.

El pare m’agafa de la mà i em diu que
quan siga gran hauré de procurar que el
món siga més just i més lliure, no ho
acabe d'entendre. però prompte el camí
per a pujar dalt la serra Grossa fa que
m’oblide d’aquells xiquets.
És cert que des de dalt la serra Grosa es
veu l’horitzó un por corbat, era veritat!

Brr, brr...!! (sona el mòbil). És un missatge
de Daniel Climent. Que estrany, sempre
escriu per correu electrònic. En efecte,
era un avís que me n’havia escrit un.
Deixa’m a vore què diu... Que si m’anime a
escriure un article per a la revista de
festes de Benalua sobre els aliments que
podem trobar al camp o a vora mar i
dur-nos-els a la boca sense a penes
transformar-los, siga de majors o de
menuts.

Enric

Pellin Català

Mestre de Primària
* Fotografies de Daniel Climent

Uf, m’ho pensaré. Ara mateix crec que de
xicoteta passejava poc pel camp, vivia a la
ciutat. De fet, només recorde una cosa,
això sí, amb molta estima: els albercocs
de la tia Edelmira de Benilloba, la veïna de
la part damunt de casa dels meus iaios,
que realment no era ma tia, però jo això ho
vaig saber després. Perquè allí, al poble,
quan encara les portes estaven obertes i
entraves retirant la típica cortina d’estiu i
travessaves el llindar de la porta, sempre
cridaves “Tia...”. I eixia una dona gran,
somrient, preguntant-te què volies.
Jo era ben menuda, però recorde el tacte
sedós d’aquells ambercocs de color
carabassa;
la
seua
olor,
tan
característica, que m’atreia per a

Albercoc, Prunus armeniaca

menjar-me’ls i..., oh, sorpresa!! ¿Com és
possible que un fruit sàpiga com penses
que ho farà? De fet, sobrepassava les
meues
expectatives
perquè,
en
assaborir-lo, ja sabia que hi tornaria per a
agafar-ne altre.
I, ara que en pense, ¿per què li dirien així,
als ambercocs? Faig servir el Diccionari
Català-Valencià-Balear d ‘A l c o v e r i M o
l l, e i x a j o i a d e l a l i n g ü í s t i c a , d e
l e s l l e n g ü e s r o m à n i q u e s , i l l i g:
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“D e l ' à r a b , a l - b a r q u q , ‘l ' a l b e r c o c”,
compost de l'article al i d'un mot
p r e s d e l l l a tí p r a e c ŏq u u m,
‘f r u i t a pr i m e r e n c a’”.

“Agafa’n tots els que vulgues i, si en vols
més, toca a la porta de casa i aixina
arreplegues els de l’altra banda de
l’arbre”. Quina il·lusió!

Però parlava de nosaltres, que... a voltes
aixeregades, assedegades, de tant de
córrer, estiràvem les tiges d’una gramínia
i la xuclàvem per a calmar la set.

I em ve al cap una cosa que li vaíg sentir
dir no sé qui, que eixe “barcuc” estava
emparentat amb una altra paraula ben
nostra, bacora, i amb el mateix significat
de “primerenca”, en aquest cas, “figa
primerenca” (Ficus carica). I amb la
bacoreta (Thunnus alalunga), eixa mena
de tonyina que arriba primer, abans que
ho facen les tonyines més grans. ¡La de
coses que ens diuen les paraules quan en
reflexionem!... bacora, albercoc, bacoreta....
Bo, continue amb el relat, que si em
desvie massa...

Ah, encara que siga canviant de tema,
continue pensant que és l’únic que puc
aportar de menjar a la mà, ja que entre
setmana vivia a la ciutat i pocs bancals
quedaven. N’hi havia un, que el vorejàvem
a la tornada a casa des del col·legi. Era
un passeig de mitja hora entre uns
bancals, que ja no hi són, i vora les vies
del tren. Cap perill, la via Alcoi-Alacant
mai va arribar a inaugurar-se. Llàstima
d’inversió!

Xe, com agrada als xiquets tirar-se les
coses que troben al camp a la boca, i més
si són dolcetes, com aquelles campanetes
rosades, la corriola o corretjola
(Convolvulus althaeoides) que les féiem la
volta i rosegàvem la base del pistil.

Bé, en aquella ruta diària alguna panotxa
de dacsa va caure a les nostres mans i
ens la menjàvem amb deliri. Això sí,
d’amagat, sense fer cas al refrany alcoià:
“Qui desitja pastissos, sap menjar coca de
dacsa”, referit a qui pretén molt però que
es contenta amb poca cosa. Com
nosaltres.

Com aquella volta que vaig anar amb una
amiga al seu bancal a arreplegar unes
prunes (Prunus domestica) perquè son
pare li va dir que anàrem i collirem les que
volguérem, ja que pel preu que podia
vendre-les no li pagava la pena
arreplegar-les aquell any (no ha canviat
molt la cosa en aquest sentit, veritat?).
Vam arreplegar ‘bana cosa’ de prunes,
una bossa fins al caramull, mentre ara
em ve al cap la cançó popular:

Sí, tornaria a cals iaios i travessaria el
rebedor cap a l’hortet de la part de
darrere, per damunt d’un camí gris fet de
rajols molt xicotets. Ma mare em va dir
que per allí passava el matxo cap al corral
(ara menjador) i a mi em semblava
fantàstic pensar que jo també xafava eixe
mateix camí, dins de casa!!
Doncs això, passat el menjador, ja a
l’hortet, m’enfilaria ametller cap amunt i
faria per arribar a alguna branca
despistada de l’albercoquer de la casa
veïna. A casa em bonegaven, perquè no
estava bé que n’agafara sense demanar
permís, però la veïna gaudia de veure’m la
cara de satisfacció i un dia em va dir:

Torne a plantejar-me una pregunta, ¿per
què eixe nom de dacsa? Sort que tinc a
mà l’Alcover-Moll:
“De l’àrab daqsa. També anomenat
blat de moro, blat d'indi, blat de les
Índies, panís o maís”.
Sí, al Comtat també li diem “panís”, com a
Alacant.

I el que fa la memòria! Havia començat
pensant que no me’n recordaria de res, i
¡ves per on!, a mesura que avance em
venen més records al cap.

La lluna, la pruna,
vestida de dol.
Son pare la crida,
sa mare la vol.
La lluna, la pruna,
i el sol matiner.
Son pare la crida,
sa mare, també.
La lluna, la pruna,
germana del sol.
Son pare li canta,
sa mare l'adorm.
Ves per on! com en altres ocasions,
tornem a les paraules que ens informen.
En aquest cas pruna, que en castellà se
sol dir “ciruela”, encara que en el castellà
antic també se li deia “pruna”.

prunes silvestres (en euskera, “baso
aran” > patxaran; en castellà, “endrina”) i
hi trobe el següent:
“La pell dels aranyons està coberta per
una ﬁna pel·lícula, com de rosada
matinera, que els atorga un reﬂex
blanc-verdós quan són «verds» i un de
blanc-blavós en la maduresa tardoral.
Com que es desprèn fàcilment quan li
passes el dit per damunt, en el passat
va servir com a símil de l’honor femení;
així, l’autor teatral Quiñones de
Benavente (s. xvii) diu a l’Entremés del
Pipote: ”La doncella es como endrina,
que apenas la han tocado cuando el
dedo le dejan señalado”.
Les característiques d’aquest tel
permeten explicar alguns dels noms
dels aranyons i de les prunes. Així, de
la naturalesa cèria derivarien el gallec
–i castellà antic– cirola i el castellà
ciruela, a partir del llatí cera > cereus
(“de cera”) > diminutiu cereolus >
cereola > ciruela.
En grec el nom del fruit, en singular, era
prúmon, mentre que el plural, la fruita,
era prúmna; tots dos passaren al llatí
sota les formes prunum/pruna. I, més
encara, en l’antic grec hí havía el
substantiu proymos per a designar la
“pluja matinera”; l’equivalent llatí era
pruina-ae (gebre, “rosada blanca”;
castellà “escarcha”) antecedent de
l’homònim pruïna, en el sentit
d’eﬂorescència cèria que recobreix la
cutícula de certs òrgans vegetals.
Ara bé, si de cera deriva “ciruela”
¿podria ser que de pruina derivara
“pruna”, atès que és la fruita on més es
nota aquesta mena de “rosada blanca”
que cobreix el fruit? En qualsevol cas,
pruna és un mot que ha triomfat, car
són molts els ﬁtònims relacionats i
1. http://metode.cat/noticies/de-la-bardissa-a-la
-taula.html

Corriola, Convolvulus althaeoides
Fotografia de Vicent Savall

Llegisc un article de Daniel Climent en la
revista Mètode1, dedicat als aranyons o
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¡Xe, quins records, els de la Terra de les cireres!, com
anomena l’escriptor Bernat Capó a les Valls de Gallinera,
d’Alcalà, d’Ebo, Laguar (Benimaurell, Campell, Fleix i
Fontilles), o a pobles com Planes i Benimarfull, tots a cavall
entre la Marina Alta i el Comtat

aplicables no tan sols a les prunes
comestibles -en castellà antic també es
deia pruna- sinó també a l’aranyó o
pruna silvestre: catalá prunyó; itallià
pruno; prugnolo; prunelle en francès;
prunella en occità; prignolo en sicilià;
bruño en gallec; abrunho en
portuguès...” .
Com li he sentit dir moltes
voltes a Daniel, “les paraules parlen”, i
aquest n’és un altre cas.
En el fons, eixe tel blanquinós és una capa
finíssima de cera, similar la cera de
carnauba que ara es fa servir en els
magatzems de fruita per allargar-li la
vida, conservar-les ufanoses, mantindre’n
el brill natural, i preservar-les de l’atac de
fongs i bacteris (poi m’informe que totes
dues paraules provenen de les
característiques de la pell d’eixa fruita,
eixa coberta cèria translúcida, blanquinosa,
que quan passes per damunt el dit
desapareix i queda al descobert la pell
autèntica. Antigament se li deia paó,
almenys a la Marina Baixa i la Marina
Alta, i se suposava que era la pols del
camp dipositada damunt. Però, en
realitat, eixe tel blanquinós que cobreix no
tan sols les prunes sinó unes altres
fruites com el raïm o els mes, cítrics,
cogombres, plàtans...)
Bo, continue, que ja m’he desviat massa.
Ja que estàvem en el bancal vam
arreplegar unes figues (Ficus carica) “de
la goteta de mel”, d’eixes verdoses,
grosses, que maduren pel setembre, de la
figuera que fitava amb el bancal del
costat, i en arribar a sa casa li ho vam dir
a sa mare: “Ai, filla, no digues ni pruna a
ton pare, que crec que t’has enganyat de
bancal, ja parlaré jo amb l’amo”.
Finalment va quedar tot en una anècdota i
bon tast de boca. Beneïdes mares! Elles sí
que són dolces, més que la mel i les
garrofes dolces. Eixes garrofes que, com
diu Ferran Zurriaga al llibre “Herbari.
Viure amb les plantes”, escrit en

meua..., quantes i quantes ametlles vam
arreplegar el meu germà i jo amb els
nostres pares al bancal. Quins records!!

Figues de la goteta de la mel
Fotografia de Julià Bordera Calatayud

col·laboració amb Daniel Climent: “Va ser
en l’època dels àrabs quan segurament es
produí la gran plantació de les garroferes a
les terres valencianes (...) A mesura que els
animals de càrrega anaven augmentant,
avançaven els cultius, i l’àrea de la
garrofera augmentà considerablement a
mitjans del segle XIX”2.
Sí, garrofes dolces i seques. “¡¿Que no
has tastat mai una garrofa seca?! Doncs
d’enguany que no passe. Has d’agafar-la
de terra, caiguda de l’arbre”. Això m’ho va
dir un llaurador d’Alpatró3 quan jo
treballava per les valls de la cirera4 com a
enginyera tècnica agrícola: “Agarres una

garrofa, la partixes per la mitat i li fas un
mos. Mastegues i mastegues i voràs cosa
bona!”. I tenia raó, eh? Ara bé, si la tastes
has de tenir en compte d’escopir les
llavors. Ja veus que no tot són flors i violes
(ha, ha, ha...!).
Després
d’aquella
anècdota
van
haver-n’hi més. Ja saps, cosa de xiquets.
Cada estiu, i mentre l’oratge acompanyava,
recorríem amb bici la volta als tres. Un
camí de vora tres quilòmetres (això diuen,
però li falta algun metre que altre,
sincerament) que voreja horts d’oliveres,
ametlers i pruneres de secà. Per allí
anàvem a tota castanya, i en arribar a
zona no llaurada, ens posàvem morats de
móres d’albarzer (Rubus ulmifolius)5.
I, quasi a punt de tornar-me’n, del poble,
ens aturàvem en aquell mateix camí per a
arreplegar de terra algunes almel·les
oblidades, caigudes d’alguna manta de
les que servien per a arreplegar les
caigudes de l’arbre, quan sabíem que el
nostre estiu tocava a la seua fi. Mare

2. Zurriaga, Ferran (2012). La garrofera. La deessa
del secà valencià. Ed. Mètode. Monografia: Herbari.
Viure amb les plantes.
3. Alpatró o Patró és un dels huit pobles de la Vall
de la Gallinera (la Marina Alta), formada també per
Benirrama, Benialí, Benissivà, Benitaia, La Carroja,
Llombai i Benissili. El gentilici és “patronenc”.

5. Tant en el llibre “Herbari” podreu gaudir de
curiositats sobre aquesta liana tan present a les
vores humides dels bancals i que fa uns fruits
comestibles ben bons, l’albarzer: https://metode.
cat/ revistes-metode/document/barroc-albarzer.html

4. La Vall de Gallinera, la Vall d'Alcalà, la Vall d’Ebo,
la Vall de Laguart, entre altres pobles que també
hi ha cireres. I ben bones!!

6. Expressió per a indicar que li pegues voltes a un
assumpte del que no estàs massa convençut de
fer-lo com realment voldries.

I una bona ocasió per tornar a llegir un
dels llibres de referència, l’escrit per
Ferran Zurriaga i Daniel Climent i publicat
ara fa deu anys, el 2012, i on recullen setze
articles etnobotànics a quin més saborós,
“Herbari. Viure amb les plantes”.

Ai, i ara que recorde, he de dir-li a Daniel
que millor ja li escriuré un article més
complet en un altre moment. Perquè... a
mi qui em mana!6

Anna Dèlia

Gisbert Climent

Dra. en biotecnologia, enginyera
agrònoma i professora de secundària
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possibilitats de millorar el plaer del
paladar, sotmès, com així està
unànimement reconegut pels de la meua
quinta, a una espartana, austera i frugal
dieta d’arròs amb bledes, creava caràcter,
i si a més afegíem el berenar, aquell del
cantó de pa amb oli i sal, elevàvem la
doma del cos a la virtut de la temprança,
tan necessària per a combatre futures
vel·leïtats.
L’Advent, en particular, era el regne del tot
mesclat: cacaus, tramussos i cigrons
torrats arrebossats amb algeps. Evocar
el meu paladar assedegat després de
menjar a taula un pessic d’aquell
producte em produeix, encara avui, la
urgent necessitat de beure aigua fresca.
Ben mirades les coses, l’humil tot
mesclat va tindre i tot un exemplar
reconeixement. El llibre de lectures
infantils de la recordada Editorial Luis
Vives, portava musicats uns poemes de
Don Luis de Góngora:
Compraremos de él
(que nadie lo sepa )
chochos y garbanzos
para la merienda.
Fou una cançó que sempre m’ha portat a
la memòria una plaça menuda de ciutat,
uns arbres sense fulles, una font i uns
xiquets; una cançó que, com seguia la
lletra, descrivia una vesprada de
diumenge en què no regnava altra cosa
que no fos un candor infantil arravatat i
senzill, que per això l’Edelvives era, i crec
que encara ho és dels germans maristes,
pedra picada de la més correcta educació
que pot tindre un xiquet.
El cove daurat de la infància estava farcit
del jonc sever de la disciplina domèstica, i
aquell ordre de saber esperar, tindre
paciència i mantenir sense marcir les
il·lusions, segurament conformà caràcter.
Dins d’aquell somniar rotllos jugava fort
la gana de menjar, però l’absència de

No obstant el quadre literari evocat, el tot
mesclat té una lectura més ardent, més
plena de febre que si és eròtica, arriba a
descentrar la ment més equilibrada i a
produir matèria per a parlar als casinos.
Traspassat el senzill cucurutxo de cacau,
tramús i cigró torrat a les foscúries d’un
cine de poble, i mastegat amb lentitud per

Dàtils

aquelles parelles de nuvis decents,
produïa uns tals augments d’embogiment
mental que no hi havia mans per a dura la
llanterna de l’acomodador d’un costat a
l’altre del pati de butaques.
Però el tot mesclat tenia els dies
comptats. L’arribada de les pipes de
gira-sol i els xupa-xups, la modernitat, va
anar acompanyada de l’ensulsiada
industrial dels tramussers de la Nucia.
També la fira antiga de Benissa guanya
molt quan es parla en perspectiva. En
especial per a la gent de la meua edat
(soc nascut en 1944). Per eixa perspectiva
de derrota, sempre hem tingut una visió
de la festa hivernal, concretada en
modestes sensacions, de les quals la
palatal és la més enyorada.
· Dàtils
Els dàtils eren la fruita que a la fira
regnava amb solemne predomini sobre el
modest tot mesclat, recurs més quotidià i
conegut. Els dàtils eren llepolia de
temporada
curta
i
volien
fred.
Corresponen els seus sucres a la sagrada
memòria de tots aquells que gaudírem
d’esforçada infància, aquells a qui els
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freds hivernals ajudaren a conservar
fresca la retentiva. Dàtils secs, dàtils
confitats, dàtils en vinagre, dàtils en
rama. Dàtils que es portaven al cine fent
un present a l’estimada. Dàtils que
portaven els padrins a casa. Dàtils que
deixaven les butxaques mostoses i dàtils
que servien de postres de fira. El dàtil,
situat en l’imaginari infantil com a fruita
delicada i cara a per a la butxaca, es
manté en l’estricta frescor de la memòria
gustativa i tàctil.
· Bellotes
La meua generació no ha conegut
carrasques com cal. Ni crec que els qui
ens han precedit en veren moltes. Els
seus avis n’abusaren. Calia escalfar amb
la seua fusta el perol de cigrons. I fer bons
mànecs d’aixada, que falta feien.
Nosaltres el que hem aplegat a conèixer
és el coscoll i alguna carrasca de poca
alçada. Ara se’n comencen a veure alguns
exemplars aïllats que prometen anar
amunt. Són coses de l’abnegada feina
dels mestres d’escola i les colles de joves

testimoni al qual es recorre per a definir
un cap obtús: “el té dur com una
carrasca”, diuen.

ecologistes. Tot no han de ser retrets al
món actual. Si tot va com cal, els meus
néts berenaran al a seua ombra l’entrepà
de mullador amb pebrereta el dia de la
romeria. Són coses que reconforten i
reconcilien amb la modernitat.
El fruit de la carrasca pren el nom de
bellota, gla o aglà, segons els llocs. Jo
mai he conegut a Benissa altre nom que
el de bellota. Fou tan terrible la capolada
d’aquest arbre tan noble que no ha quedat
per a nosaltres més vestigis que la
proverbial resistència de les seues arrels
com a testimoni d’un passat gloriós. Tan
sols cal veure les fotos antigues, amb
aquella desolació vegetal, per a fer-nos
càrrec de la magnitud de la tragèdia.

Bellotes

Forns de coure pa, o de calç, fornals de
ferrer, cubs de carro, trulls i tot moblatge
que havia de durar van tindre en la dura
carrasca un material prestigiós i
complicat de treballar. No hi havia
manera humana de parar aquella croada
contra la natura. La carrasca i la bellota,
el seu fruit, ja són arqueologia. Pur

Recórrer a la memòria per a justificar que
en la nostra infància aplegàrem a menjar
bellotes com a llepolia de diumenge a la
vesprada és trist. La població infantil, i
també la més granada, en menjava, i cal
pensar quanta fam es devia de passar.
Però aplegava l’Advent, a finals de
novembre, i la bellota apareixia per uns
dies exposada en humils comerços com a
reclam de públic infantil. Què sabíem
nosaltres d’un passat tan humiliant per a
la pobra bellota! Ni tan sols resistia per a
aplegar a regal de Reis, que pel camí
anava cucant-se i s’obria la cuirassa que
protegeix el galló de la carn. Si arribava
fresca a la màgica nit, era un miracle ordit
per Ses Majestats. Mes allí estaven, com a
regal de reis, dins de la capseta ornada
amb randa fina i paper d’argent
presentant aquell aspecte de bala
llustrosa i tibant.
No hi ha altra opció de futur per a la
carrasca que el testimoniatge. Ser pàgina
oberta del passat. Quasi com un remoreig
del temps durs, de fam negra. Quan uns
benemèrits samaritans ens la regalaven
si havien aconseguit fer perdurar en bon
estat un fruit tan equívoc que tant pot ser
amarg com dolç. Quasi com la mateixa
vida.
Joan Josep Cardona és el director de
l’anuari “Calendari dels brillants”
(trenta-cinc edicions) i de llibres
costumistes com ara “Tendral i marcit”.

Joan Josep
Cardona Ivars
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embolcall per emparar ideologies
bucòlico-ruralistes, anti-científiques o
veneradores de qualsevol pensament
espontani, o de temors induïts amb
finalitats poc justificables.

Cada vegada són més els que s’endinsen
pels camins de la recerca i l’anàlisi dels
sabers antics sobre les plantes, uns
sabers que es recullen sota el nom
d’etnobotànica. Sabers seculars que
s’han transmès oralment o mitjançant el
gest, l’acció o el ritual, i que
adequadament interpretats, depurats i
quiratats, poden servir per a aportar
solucions a problemes actuals.
Uns sabers la divulgació dels quals, en
formats accessibles al gran públic
contribueixen a facilitar la connexió
racional i emotiva amb la natura i el
coneixement heretat i, alhora, evitar tant
el menyspreu dels qui només reconeixen
com a vàlid lo hiperprocessat com el dels
creients en qualitats innates d’allò
etiquetat com natural, orgànic o ecològic,
que sacralitzen una natura suposadament
idíl·lica i s’oposen a qualsevol tipus
d’intervenció sobre la natura real, per
molt sensata i necessària que siga
aquella.
L’etnobotànica és una disciplina ben
seriosa i respectuosa amb els coneixements
científics, amb els quals honestament
intenta col·laborar, i no és de cap manera
(com tampoc ho és l’ecologia) un

Dit això, un dels camps en què
l’etnobotànica assoleix un cert èxit és en
el de la recuperació i divulgació de les
plantes silvestres mengívoles. I el llibre de
l’enginyer tècnic agrícola saforenc Antoni
Orengo, Herbari mengívol. Guia per a
l’ús gastronòmic de la flora silvestre, és
recomanable, entre altres motius, perquè
uneix la qualitat formal amb els
requeriments d’ús dels potencials
lectors: el llibre recull 47 verdures, 18 fruits,
13 condiments i 20 flors comestibles,
aromàtiques o de complement estètic als
plats cuinats o amanits. Cada fotografia,
amb l’èmfasi en les parts comestibles, va
acompanyada d’una descripció adequada
de la planta i de dos apartats ben útils,
“Ecologia i distribució” i “Recollida i
usos”.
El receptari que acompanya l’herbari n’és
una altra de les virtuts: moltes de les
plantes silvestres se’ns hi mostren com a
extensions de les ofertes de la cuina
tradicional. I, alhora, suggereix noves
receptes
culinàriament
atractives,
gastronòmicament
interessants
i
dietèticament riques que, acompanyades
de les oportunes fotografies, conviden a la
preparació, el tast i el bon record dels
plats, les begudes o les degustacions que
s’hi suggereixen.

Afortunadament l’autor també adverteix
de possibles conseqüències negatives en
la ingesta de determinades plantes
silvestres que acumulen oxalats o nitrats,
que inclouen substàncies potencialment
tòxiques o que poden ocultar larves i ous
de paràsits. Comentaris apropiats que
contribueixen a evitar tant l’extrema
confiança com la profunda desconfiança
en l’ús de les plantes mengívoles
silvestres.
Per concloure, l’Herbari mengívol
d’Antoni Orengo és un llibre recomanable
per enriquir les excursions de camp i que
ens ajudarà a conèixer, estimar i tastar
alguns dels tresors comestibles que
gratuïtament, generosament, ens ofereix
aquest combinat de flora accessible i
saviesa popular que tan bé s’emmarca en
l’etnobotànica per al gran públic.
A gaudir-ne!

Daniel

Climent Giner
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s’usaven herbicides i si de cas, i en poca
quantitat, el solfate i el sofre i només en
els bancals més cuidats. ¡No hi havia
diners per a més! En quan triaven una
herba que fora apropiada li tallaven bé el
peçonet i li llevaven les fulles seques.
Omplíem les dues cistelles amb les
varietats que trobàvem en cada època:
· Borratja (Borago officinalis) i cama-roja
(Cichorium intybus), de flors blaves;
les de flors grogues estrellades, com ara:
· Herba dolça (Reichardia tingitana) i els
llicsons de perdiu o roquerets (Sonchus
tenerrimus);
· Els cardetss (Carthamus lanatus i
Scolymus hispanicus) i el cartosanto
(Atractylis gummifera), de fulles punxoses
quan creixen;
Són prou conegudes les dificultats per
menjar que van tenir els nostres pares i
avis en la guerra i la postguerra.
Afortunadament, al País Valencià teníem
una cultura ancestral en el coneixement,
el tast i el cuinat de les herbes mengívoles
silvestres i molta gent va poder sobreviure
gràcies en part a eixos coneixements. És
una cultura que avui dia ha deixat de
tindre interés per a la majoria, encara que
en ocasions apareix en la televisió i en
algun blog d’internet. S' ha trencat fil de
transmissió oral i ritual de coneixements
entre generacions. Els nostres iaios ja no
entenen els menuts i nostres menuts
enlluernats per la immediatesa de les
xarxes, han perdut l’hàbit d'escoltar.
Llàstima!

Borago officinalis, borratja
Fer herbes a Quatretonda, Josep Enric Oltra

Jo encara escoltava les meues iaies i
sentia el què em deien. I amb elles em
vaig ensenyar a buscar herbes. Mentre les
buscàvem em contaven lo important que
van ser les herbes en temps de fam.
Agafàvem un ganivet i una cistella i
anàvem a buscar herbes comestibles als
bancals del terme. N’estaven plens. No

· La coleta (Hypochoeris radicata), els
conillets (Silene vulgaris) i les roselles
(Papaver rhoeas); i moltes més.
En arribar a la Séquia Gran les rentàvem.
En aquell temps l' aigua que corria per les
sèquies era bona de beure i si hi féiem el
rentat estalviàvem un viatge amb els
cànters per anar a la font i tornar a casa
amb aigua bona.
En arribar a casa les triaven i separaven
en muntonets. Un primer muntonet el
féiem amb les herbes que es podien
menjar crues, o per fer una amanida que
només necessitava oli, sal i vinagre. En ell
figuraven els llicsons, les coletes i l’herba
dolça. Les altres les bullia totes juntes
menys les cama- roja que bullia a banda i
li calia canviar-les, dos voltes l'aigua, per
a llevar l' amargor.
Una volta bullides feia coques fregides
farcides amb herbes, tonyineta i ou bullit,
arròs caldós o simplement els afegia uns
alls i les passava per la paella i
acompanyaven una truita o un trosset de
carn o de peix.

Cichorium intybus, cama-roja
Reichardia sp, herba dolça
Sonchus tenerrimus, llicsó
Fer herbes a Quatretonda,
Josep Enric Oltra
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Hypochoeris radicata, coleta
Rosella
Silene vulgaris, conillets
Fer herbes a Quatretonda,
Josep Enric Oltra

El botànic Joan Pellicer es queixava fa uns
anys sobre la pèrdua del saber popular:
“La tradició esdevé a voltes una
mordassa, però hi ha costums del poble
que dol molt vore-les desaparèixer. El
de fer herbes, tan encertat i saludable,
n’és un a remarcar”.
I per contribuir a evitar la pèrdua d’eixe
patrimoni etnobotànic, de coneixement
popular sobre les plantes, Josep Ramon
Oltra i el col·lectiu Dorresment va publicar
“Herbes mengívoles a Quatretonda”
l’any 1999, i d’on he tret les imatges.
Josep Enric Oltra, és l’autor d’aquests
altres llibres dedicats a la divulgació de la
natura. En el llibre fan unes
recomanacions ben assenyades, que
trobe oportú reproduir:
“Recordeu, davant el dubte, desistiu de
“fer herbes”, d’usar-les com a
mengívoles.
Eviteu fer herbes de les vores de les
carreteres i camins molt transitats pels
vehicles a motor.

Cal que identifiqueu correctament les
diferents herbes mengívoles. Un bon
consell per aprendre a fer-ho és que
aneu amb alguna persona avesada en
herbes. Les nostres contrades ofereixen
algunes quantes espècies que poden
arribar a ser perilloses si es
consumeixen plantes com ara: els
inflobous (Platycapnos tenuiloba), les
Fumaria sp. pl., les lletreres (Euphorbia
sp. pl.) i la clavellinera borda (Digitalis
obscura).
No cal córrer riscos, i davant el dubte de
no saber amb certesa que heu identificat
bé l’herba, cal que desistiu d’agafar-la.
Destrieu aquelles herbes que presenten
les fulles rosegades pels paràsits, o
presenten cucs, fongs, poll, etc. Cal que
seleccioneu les fulles més sanes a fi de
gaudir d’una bona menja.
Quan hageu arribat a casa amb les
herbes, cal que destrieu aquelles parts

Plantes medicinals i comestibles Vall d'Albaida,
Conca i Oltra

no tan bones -peçonets de les arrels,
fulles velles i trencades, etc.-, en acabar
renteu-les i deixeu-les a punt per a
consumir.
Mai no deixeu amuntegades dins del
cabàs o bossa on les dúeiu, ja que corren
el perill de mustiar-se i recalfar-se”.

Mons humans, mons naturals i
Fer herbes a Quatretonda,
Josep Enric Oltra

I, advertit això, ¡a gaudir de les bones
herbes mengívoles!

Casimir

Romero García

Professor d’Institut
Premi Joan Baptista Basset de
protecció del patrimoni cultural
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Antiga, a la Quinta…, es tastava de tot, allò
més conegut i allò més inusual, amb cert
grau d’inconsciència.
De les menges vegetals, teníem les
populars arraïls de la regalíssia
(Glycirrhiza glabra), però també vam
rosegar margarides grogues (desconec
l’espècie), d’herba de conill (Capsella
bursa-pastoris) i altres. De tiges, sobretot
el fenoll (Foeniculum vulgare), la base
groguenca dels juncs (Juncus), el canyís
(Phragmites), les paleres (Opuntia), l’agret
(Oxalis), i moltes més.

Rosegar és menjar quelcom sòlid fóra
d'hores, o més que menjar, picar, tastar,
assaborir... Sempre s'ha rosegat. Avui
roseguem pipes, cacaus, olives, llepolies.
Fa unes dècades, a més de tot això, els
manyacos ens ficàvem a la boca quasi tot
allò que es podia mastegar. No era
sempre per gana, sinò més bé com una
mena de barreja de curiositat i cacera
iniciàtica basada en els fruits i productes
silvestres.
Normalment es rosegava en eixir a
passejar amb els amics, en anar a córrer
els arredors, eixa perifèria a mig camí
entre allò construït i el camp i la serra. En
fer fugina amb els companys, rosegar
venia la mar de bé, perquè moltes
d’aquells productes servien per unir el
grup que havia escapat de classe.

Foeniculum vulgare

Quant a fulles, els borrons de palmitera o
margalló (Chamaerops), els llicsons
(Sonchus), les bledes salvatges (Beta
vulgaris), i moltes altres verdures
espontànies. Les flors, pràcticament les
menjàvem totes. Particularment bones
eren les de la càssia (Robinia) que
anomenàvem “pa”. Per cert que també
diem pa, millor dit “panet” al fruit de les
malves (Malva).
Del “pa i peixet” o borratja (Borago
officinalis) ens menjàvem la flor, de color
blau. A Crevillent hi ha una dita que
s’empra per a expressar una frustració
econòmica, sobretot, que diu “No eixim de
pa i peixet”, o siga no eixim de la misèria
de menjar verdura, atés que la borratja
antigament era consumida de forma
quotidiana pel poble. També menjàvem les
gemmes apicals, les del final de la tija o les
rames, com ara del panís o dels canyots,
el cantaueso (Thymus moroderi), el romer

Chamaerops

(Salvia
rosmarinus
o
Rosmarinus
officinalis), el jasmí (Jasminum)…
Però per a varietat els fruits insòlits com
les ametlles verdes, els dàtils de rabosa
(de la palmitera o margalló, Chamaerops),
les garrofes, les bellotes torrades de la
carrasca (Quercus rotundifolia); o altres ara
quasi oblidats com les móres d’esbarzer
(Rubus ulmifolius) i de morera negra
(Morus nigra), els arboços (Arbutus unedo) i
tants altres.
Rosegar, menjar d’aquesta manera
atrevida desganada són, si fa no fa,
reminiscències genètiques de quan la
nostra espècie s’havia de buscar la vida
caçant i collint. Fa goig de saber-ho.

Josep

Menargues Giménez1

Historiador. Crevillent
* Fotografies de Daniel Climent
Robinia pseudoacacia

Mossegar alguna cosa nova destil·lava
aventura, comunió amb la colla, però
també alguns perills, clar. Val a dir que
moltes d'aquelles coses eren herència
ancestral, purament experimental i
transmessa oralment. En les excursions
infantils a la Mina des Clots, a la Font

1. Josep Menargues ès el gestor del blog http://100x
100crevillent.blogspot.com/ que paga la pena seguir.
No tan sols per allò que parla de Crevillent, sinó perquè
molte de les coses són d’interés general, tant qüestions
de caràcter etnogràfic, com ara també alimentari,
zoològic i lingüístic
Borratja

Malva sylvestris
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Ja estem aquí, la barraca plantà,
vaig a sentar-me un rato
que encara no he almorzat.
Què bé se viu, que bé s’està
a una barraca a la vora la mar.

Font: https://tradisons.home.blog/ja-mon-anem/
Youtube: https://youtu.be/GobKEqE1UNo
Grup La tabala, del cassette “Cançons tradicionals d’Elx”
i el llibre “Cançonetes de fil-i-cotó”. Ed. Ràdio Elx 1988

De segur que després de dinar els pares
ens cantaran aquesta cançó que ja em sé
de memòria de tant com l’he sentida:

Imatge treta de facebook;
malauradament no vaig anotar l’autor, a qui done
les gràcies per compartir-la

Ja s’acaba l’escola i vindran les fogueres,
estem acabant el curs i el diumenge
anirem a la platja.
Anirem al cap de l’Horta, el pare diu que el
nom és deu a les roques que s’endinsen
en la mar i ma mare diu que el nom prové
de l’antiga Horta d’Alacant, la Condomina,
els pares sempre discutint.

Fenoll marí
(Crithmum maritimum),
al natural i
en salmorra

Ja mon anem
on anem tots els anys
a disfrutar
la temporà dels banys
què bé que es viu!
què bé s’està!
en la barraca a la vora del mar.

Per les aigües poc fondes recollim
eriçons -el pare diu que a Xàbia i al
Campello a aquests animals en diuen
boga marins- després els menjarem
d’aperitiu, com he vist que fan alguns
turistes francesos, tallant la part de dalt
de l’eriçó i menjant-se l’interior.

Una fa arròs i seba
l’altra caldero fa
l’altra fa terongetes
l’altra una gaspatxà
Que bé que se disfruta
quan estem per allí
No compten els empenyos
que mos deixem aquí.

Exemplar femella, carregat
Paracentrotus lividus

Després de deixar els cabassos, i les
tovalloles en l’arena faig banyet amb el
pare a arreplegar cranquets i altres
animalets marins per animar el dinar
mentre ma mare es queda amb les
germanetes i va preparant el dinar.
Ma mare diu que mire per les roques prop
de l’aigua una planta baixeta, el fenoll
marí que podrem usar en l’ensalada del
dinar de migdia, encara que diu que
estarien millor si els haguèrem tingut un
temps en aiguasal.

Saca un panet xiqueta
i farem una ensalà
Trau un tros de bonítol
d’eixe que has arreglat
Trau una tomaqueta
i un tros de bacallà.
Saca la catalana,
que postres no en tenim,
saca el platet xiqueta
que ja passa el raïm.

d’ous,

de

l’eriçó

marí,

En les roques planes agafem fideus de
mar (ortigues), no sé si són animals o
plantes, i que a la nit soparem després
d’arrebossar-los i fregir-los un poc.
També recollim tomaques de mar encara
que d’aquestes no sé si es mengen crec
que mon pare m’ha dit que no es mengen.
Catalana (esq.) i porró
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Fideus o ortiga de mar
(Anemona viridis)

Tomaques (Actinia equina)

El pare m’ha fet amb un rastell vell i una
bossa de malla un estri de pescar, no
estava segur que fóra un salabre, has de
caminar per dins de l’aigua ficar les pues
del rastell en l’arena i així desenterrar les
tellines que van a parar dins la malla, en
acabar la passada pots seguir més si
encara et queda força als braços.

Cranc d’arena Portumnus latipes (del blog
sargantanesidragons)

Lapes o xapelines (Patella vulgata)

Tornem cap on està ma mare amb les
germanes, em deixen a soles i jo vaig a
agarrar crancs d’arena, el meu cosí Vicent
em va dir un truc, camines cap arrere i et
fixes per on has deixat els teus peus les
petjades en l’arena i si ixen bombolletes
d’aire fiques la mà amb els dits ben
estirats i en eixe muntó d’arena és fàcil
que hi haja un cranquet blanquet.

xapelines amb una navalleta les separe
de la roca, però has d’anar ràpid, i millor
quan
bat
l’ona
per
agafar-les
desprevingudes i separar-les més
fàcilment de la paret de roca.

El truc deu de funcionar alguns dies... el
que és a mi no m’ha funcionat ni gens ni
miqueta, cap cranquet he pogut agafar;
en
canvi
les
meues
germanes
s‘entretenen agarrant els cranquets un
poc més enllà.

Amb el bany i la recollida d’animalets i el
dinar que la mare ha posat damunt de
l’arena protegint els plats amb unes
estovalles i tota la família reunida ens
vam fer fet una foto, que he perdut però
que conserve en record d’eixe dia i dels
aliments que vam menjar acabats
d’agafar de la mar sense necessitat de
portar foc i de cuinar-los.

Ara examine les roques on bat l’aigua i allí
enganxades a la roca viuen les lapes o

De les xapelines crues no convé
menjar-ne moltes, crec que fan mal a la
panxa. Millor bollir-les, em va dir el iaio.

Lapes o xapelines (Patella vulgata)
Tellina (Donax trunculus)

Recorde que un dia vaig veure pels otze
Ponts unes persones fent açò mateix.
Les tellines es deixen a remulla amb
aigua i unes gotes de vinagre perquè
expulsen tota l’arena, vaig sentir un dia a
la pescatera que li ho explicava a ma
mare.
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Pescador de canya al moll d’Alacant, fent un
ranxet; “pescador de canya, ¡perd més que
guanya!

Apunts de Gastón Castelló, en llibre “Alicante.
Una ciudad en el recuerdo”, del xixonenc Ángel Miquel

I els records d’aquell dia de platja m’han
acompanyat, com ho han fet algunes
estampes alacantines de pescadors de
canya tan semblants als que aquell dia
estaven distribuïts per la platja tan feliços
de poder portar un ranxet a casa.
Lluís

Enric

Pellin Català

Daniel

/Climent Giner
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sempre li estaré agraït per les
oportunitats que dóna en temes de
etnobotànica, a persones com jo un poc
allunyats del mon científic, i pels seus
llibres de divulgació de plantes, en
particular pel primer que li vaig llegir on
veia que parlava de plantes per fer-les
entendre a un públic no especialista, i de
les plantes que tenia a prop, a la meua
comarca, les que podia vorer tots els dies.

Etnobotànica alimentària
d’un poble, Callosa d'en Sarrià

La primera activitat humana va ser
relacionar-se amb les plantes i aprendre
com usar-les, com alimentar-se i
curar-se. Han hagut de passar milers
d’anys perquè la ciència de les plantes, la
botànica, ens ajudara a entendre,
científicament, moltes més coses. Però
fins i tot la botànica continua nodrint-se
del saber popular, del saber transmés
oralment de generació en generació en
camps com el medicinal i l’alimentari. I
alguns aspectes d’eixe saber heretat es
refereixen a l’ús com aliment més o
menys directe de determinades plantes.
Des de ben menut m’he trobat molt a gust
gaudint de la natura, prenent-ne notes,
divulgant allò que aprenia. Un dels fruits
va ser la sèrie audiovisual que vaig gravar
per a la televisió de Benidorm Canal 55 i
del que conserve un capítol en Youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=otCDF
AwxhP0.
Potser siga per això que el meu amic
Daniel Climent m’ha demanat un article

per a la part monogràfica del llibret de
Fogueres de Benalua, que enguany m’ha
comentat que volia dedicar-lo al menjar
silvestre, o almenys a aquell de cultivat
que podíem agafar de la natura i
dur-nos-el a la boca; perquè la gent ho
havia fet quan tenia fam, o nosaltres
mateix, de menuts, perquè havíem copiat
el que veiem fer i més que res perquè ens
agradava experimentar. A l'amic Daniel

Així que tiraré mà de la memòria i anotaré
uns quants d’eixos aliments silvestres
que, quasi quasi, podien anar “de la
natura a la boca”. Perquè crec que sí que
puc parlar de la meua relació amb les
plantes, sobre tot en allò que va
perdent-se a hores d'ara i que era
habitual en la meua infància, si ens
retornem als anys 60-70 del segle passat.
Els meus dos avis eren pastors, i mon
pare tenia l'ofici de "netejador", de
podador; també era caçador i jo anava de
ben xiquet amb ell, així que sempre he
tingut prop gossos i conills; però també he
caçat “a l'espera” que és una tècnica ben
diferent que cal molta paciència i
observació. Unes virtuts que també han
fet servir pel seu ofici els pastors, que han
contribuït molt a saber quines plantes són
comestibles i quines no; en gran part
perquè en mirar què menjaven les cabres
i quines plantes no tastaven aprenien
quines eren bones i quines no.
Mon pare amb el meu tio matern van ser
dels primers en posar una vaqueria al
poble amb 9 o 12 vaques i alguns jònecs,
el menjar pels animals era la brossa que
tallaven dels bancals cada dia més la
brosta dels nesprers que mon pare
netejava i jo trencava rameta a rameta,
perquè a penes podien comprar palla per
suplementar l'alimentació, i jo anava per
les vesprades a ajudar quan acabava
l’escola i en les vacances, la meua feina
era traure el fem de la quadra i preparar
el menjar dels animals, també vaig
aprendre a esmunyir. I a utilitzar destrals
de tallar arbres, i encara m'agrada
gastar-les de tan en tan de la col·lecció

que tinc que va deixar mon pare, algunes
fetes en forja i temprades pel ferrer del
poble a partir d'una aixada o una
ferradura .
Quan anàvem a “fer brossa”, a tallar
herba, amb la corbella ben de matí, els
caps de setmana o en vacances, jo
m’entretenia prou mirant que baix de
cada brosseta havia sempre un bitxet
diferent; em fa la impressió que jo era poc
rentable perquè perdia molt de tems
observant i agafant insectes, pardalets i
ratolinets de camp que després portava a
casa intentant que no els veguera ma
mare.
I ja de major també he entrat en contacte
amb la natura a través dels llibres, dels
qui també l’han observada, han preguntat
i l’han descrita pensant en compartir
coneixements sobre la natura.
Potser per això que també he volgut posar
els noms científics per si algú dels que
llig aquest article no reconeix els noms
populars que faig servir, que ja sabem que
no en tots els llocs li donen el mateix nom
a espècies diferents; en eixa part he estat
ben assessorat per Daniel Climent.
Plantes silvestres comestibles de zones
humides
Recorde anar a pescar al riu i posar-me a
la boca plantes com els créixens, que en
castellà li diuen “berros de agua” i el nom
científic és Nasturtium officinale. Quan he
mirat en els llibres he vist que resulta ben
interessant el nom científic, que prové del
llatí nasus, “nas”, i tortus, “tort”, a causa
de l’olor i el tast picant de la planta, que
irrita al nas, sobretot quan la planta ja ha
florit; i officinale, que ve a dir que
antigament s’usava en les oficines, de
farmàcia, clar.
L’arreplegava en els rierols afluents del
riu Algar, en zones de llum o de poca
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ombra; i el fèiem servir a casa com a
ensalada, ja que li dona un puntet picant
ben agradable, similar al de la mostassa
però més suau i dolç; això sí, després de
rentar-los
bé.
Però
havíem
de
consumir-lo el mateix dia, que en seguida
es marcien les fulles, cosa que explica
que no es pot conservar si no es guarden
en bosses de cel·lofana.

Tornaves a casa després d’anar a pescar
al rierol i portaves un manoll de créixens,
que mostraves als pares per assegurar-te
que no era una altra planta, semblant
però tòxica, els créixens bords (Apium
nodiflorum), que viuen als mateixos llocs i
s’assemblen molt quan són jòvens, però
no quan ja han florit, que fan flors ben
diferents.

Potser tot això explica que a poc a poc
unes altres verdures de taula anaren
substituint als créixens malgrat el puntet
picant que tant alegrava l’ensalada.

Sí, hem perdut el contacte i el saber sobre
la natura ja quasi ningú agafa avui dia els
créixens tot i que el riu n’està ple allà on
les condicions són les apropiades. Això sí,
sempre, sempre que se n’agafen cal
rentar-los bé a casa per llevar les
possibles larves i ous de paràsits que s’hi
hagueren pogut instal·lar. I, si és possible,
consultar llibres sobre herbes mengívoles;
com ara Herbari mengívol (2016), de
l’enginyer tècnic agrícola Antoni Orengo.

Ja de major em vaig endur una alegria un
dia en què, fent un passeig per
Cocentaina, el guia de l’excursió ens va
dur als límits de l’antiga muralla, per on
passava un rierol que donava de beure als
primitius habitants de la ciutat, i el carrer
que hi passava conservava el nom de la
planta que també servia d’aliment, carrer
créixens. Un exemple de què conservar
els topònims ajuda a entendre tant la
geografia com la història.

Créixens (Nasturtium officinale)

Mar, néta de Toni Ferri, menjant junc (Scirpus)

De silvestres i cultivades de bancals de
secà
Un altre gust que tinc associat a la
joventut és el de les mel·les (o ametles,
Prunus dulcis). Les agafàvem dels mel·lers
dels bancals o de la serra, i t’omplien de
gust la boca; i tenies la sensació de què
això era un bon aliment, nutritiu, no com
el jonc.

Ametla verda

Les mel·les tenien dues temporades. La
primera, en la fase de tendresa, abans de
que enduriren l'escorfa; era el moment en
què les menjàvem pell i tot, experimentant
una barreja de sabors entre insípid i
refrescant de la molleta interior i
l’amarguet de la corfa i pell, que al
principi es fonia a la boca en matisos i tot
un bon gust al final.
La segona temporada era quan la mel·la
madurava, que sempre en quedaven per
terra després de la collita i els xiquets
anàvem a espellucar, a recollir les restes;
aquella era la nostra conquesta, de la que
ens fèiem bones fartonades, picant-les
sobre una pedra i menjant-les crues.
¡Quina delícia!

També experimentaves pel teu compte
quan al arrancar un jonc (Scirpus)
observaves que la part de baix era mol
blanca i blaneta, apetia provar quin gust
faria i la mossegaves... no estava mal, era
un gust estrany però no desagradable, un
gust que ja et deia que allò tenia poc
aliment. Un gust que encara l’he donat a
tastar a la meua néta quan hem eixit al
camp; com en la foto, al costat de la canal
que ix de la font del Partagat, a l’Aitana, un
ambient molt apropiat per al creixement
dels juncs i altres plantes higròfiles,
amants de la humitat.

Néta de Toni Ferri, Mar, amb ametlles verdes

Però de vegades entropessaves amb un
mel·ler que era amarg, i això et feia maleir,
i escopinyar una bona estona fins que
aquella forta amargor desapareguera,
bevent aigua o menjant coses dolces.

De les hortes de secà també anàvem als
garrofers a buscar garrofes madures i
ben negres. Les menjàvem, deixant en el
paladar aquell sabor dolç i sensació de
aliment que plenava; però això no sé si era
pel sabor o pel que ens contaven els
majors que en la guerra i la postguerra
les garrofes els havien ajudat a passar la
fam. Per contrari, ens advertien, la
garrofa verda que queia en les malles no
era bona, i podia matar-te i posaven com
a exemple que si un burret en menjava
s’ofegava, es quedava sense poder
respirar, es posava rígid i moria
engarrotat.
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Això d’agafar la fruita dels bancals
cultivats segur que ha sigut tota la vida
una activitat de xiquets en tots els llocs i
en totes les èpoques; mirem si més no el
quadre de Karl Witkowski Stealing Apples
(“Furtant pomes”; 1890), tot i que ara crec
que ja no és així.

com un planta que tots els que tenien un
bancalet la cultivaven per a us propi, de
manera que les llavors es guardaven de
any en any i encara les intercanviem a dia
de hui, mentre que a ningun altre poble de
la comarca la coneixien fins fa poc temps
que ha entrat la ruca comercial i ja és de
ús comú. La seua floreta sempre em
recorda una creu templària.
Faré una observació final respecte a la
ruca de Callosa i és que el seu sabor és
més intens i picant que la que ara trobem
al mercat, cosa que m'ha fet pensar que
Colejo, Moricandia arvensis

“¿T’has adonat de què els nens de hui dia no estan
interessats en furtar les pomes?”

“Furtant pomes”, de Karl Witkowski

Dels fruitals havia un altra cosa que ens
interessava tastar, era la saba, o la resina,
no ho sé. De les ferides en la pell o per
excés d'humitat o altres malalties,
algunes soques treien unes gotes
viscoses, com de goma, que, en
assecar-se, semblaven pilotetes de mel
dura; i en posar-te-la a la boca anava
desfent-se poc a poc; i encara que no era
dolça tenia un regustet agradable que et
mantenia ocupat una estona.
Pel que fa a les herbes, n’hi ha que ja no
les gastem, com els coletjos (Moricandia
arvensis), de flors liles molt boniques, i de

Colejo, Moricandia arvensis

fulles que tenen un gustet a col i un poc
picants, però agradable, que també
formaven part de les amanides als pobles
en temps arrere.

De silvestres i cultivades de bancals de
regadiu o de les hortes
Als bancals de tarongers i llimeres es
criava l'agret (Oxalis pes-caprae) quan
venia l'hivern; i encara que no ens en
menjàvem molta quantitat, si que era com
una obligació tastar-lo, mossegant entre
dents un poquet de aquella broceta que
ens deixava un gustet suau i agre a la
boca que desapareixia ràpidament en
deixar de mossegar-lo.
Les freses, maduixes o fraules (Fragaria
vesca), o millor dit els fresons o
maduixots venien quan el bon temps
acompanyava i les quadrilles de jovenols
ja eixíem pel camp. La veritat és que pocs
llocs més teníem on anar a fer maldats
que anar a buscar un bancalet amb
fresons. Era tot un episodi que no calia dir
a ningú, així que en caure la nit anàvem a
fer-li una visita en secret, i menjar totes
les que poguérem. Com anècdota diré que
com eixos bancalets estaven a vora poble,
anàvem en nits fosques per que no ens
vegueren. Mentre les furtàvem a les
palpes, escoltàvem amb silenci que algú
per error es posara un caragol a la boca
confonent-lo amb un fresó i senties "crec,
crec, crec.." esclatant tots en una rissa
forta i tot seguit arrancant a córrer per si
algú ens havia sentit.
En quan a la ruca, (Eruca vesicaria, cast.
rúcula) a Callosa sempre l'he coneguda

Eruca vesicaria

Eruca, rúcula

42/43

la nostra es tracta de una varietat antiga, i
buscant perquè sols ha sigut a Callosa i
no en altres pobles de la comarca que ni
tan sols la coneixien, pense que han hagut
moments en el temps en que pot haver
sigut introduïda des d’Itàlia: ¿podria ser
pels romans? un poc lluny em sembla,
¿podria ser pel caràcter llaurador dels
callosins que algú la portara de Itàlia? i el
més probable és que com al final de la
guerra civil, a Callosa va quedar un
destacament italià de l'exèrcit de
Mussolini durant un temps, ¿foren aquells
soldats qui portaren les llavors? No deixa
de ser una especulació, però ha de haver
una raó i més quan un amic que ha viatjat
al Nord de Itàlia em va dir que allí havia
menjat rúcula de sabor tan intens com la
de Callosa.
De la serra
De xiquets, qualsevol arbre amb fruits que
sabíem que no era verinós, havíem de
provar el gust que feia. També és veritat
que érem sabedors de les plantes que no
devíem tocar, que eren tòxiques o irritants
i era normal que els xiquets ho sabérem.
En seria el cas de les lleteroles
(Euphorbia sp.), o el baladre (Nerium
oleander); i si no la coneixíem la prudència
imperava i no la tocàvem.
Però de les altres plantes, de les bones,
sempre en teníem alguna rameta a la
boca, així sabíem el gust que feia el
romer, la botgeta, la sàlvia, la retama...
també les fulles de frutals i cítrics eren
reconegudes pel seu gust: la de figuera
era aspra i pegallosa; la de llimera àcida i
refrescant, les del mel·ler, pomera i
perera tenien un gust paregut; la de
olivera i garrofer eren aspres i
despertaven la set.
De la serra menjàvem el coret dels
margallons (Chamaerops humilis), eixes
palmeretes silvestres que es crien a la
muntanya. A falta de ferramenta
arrancàvem les fulles de dins a estirons
amb les mans i ens menjàvem el coret.
Després ens han dit que això matava eixa

Chamaerops
humilis

Sonchus tenerrimus

Margalló per menjar

palmereta, però no ho tinc clar; n’érem
ben pocs els que ho fèiem i la major part
del margalló creix per sota terra, i fins i
tot és capaç de rebrotar després d’un
incendi. No era un sabor excepcional,
però havíem sentit tant parlar als pares
que en temps de fam era un recurs
mengívol mol utilitzat, i pot ser per
imitació sempre que en trobàvem un
margalló, ens semblava que calia
arrancar-li el cor i menjar la base de les
poques fulles que tenia.
I eixe era el cas de l’alborcer (Arbutus
unedo; en castellà, “madroño”). No era
molt freqüent al terme de Callosa d’en
Sarrià, però sí que ho era per la zona
entre Xirles i Gines (partides de Polop i
Guadalest respectivament), on hi ha
bastants.
Quan en trobava un per la serra i era
temporada em fartava de menjar-ne.
Afortunadament els alborcers no carregaven

Cireres d'arboç, a Osona
Foto: Jaume Molsona

Sonchus tenerrimus

i a la fi n’eren pocs els que m'havia posat
a la boca; ja havia sentit dir a mon pare és
que si en menjaves molts t'emborratxaves,
sobretot si estaven massa madurs. Però
clar, això en aquells dies tampoc era mol
greu.

I, ¡com no! els panets de les malves, eixe
fruit menudet que tenia forma de
carabasseta, verdet, tapadet pels sèpals
que havien protegit la flor de malva que
menjàvem a boca plena quan venia la
temporada. Una planta les flors de la qual
havia vist en potets de vidre a casa perquè
les feien servir per “ablanir la tos” quan
estàvem constipats i amb mocs en la gola.

De les vores de camins, màrgens i
camps abandonats
Entre les plantes silvestres que han
conservat el seu valor gastronòmic al
menys en els pobles agrícoles trobem els
llicsons o lletsons (Sonchus tenerrimus),
als que sempre cal llavar i remullar en
aigua i unes gotetes de lleixiu; penseu que
estan baixets i pels màrgens i són una
temptació pels gossos en pixar-los.

Una curiositat que he vist al meu poble és
el fet que mai hem utilitzat els espàrrecs
silvestres per menjar-los, no se per
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ara tenen els xiquets, i en totes les cases
de llauradors en tenien mentre que els
que no teníem terres el compràvem els
diumenges a la Plaça; en portava el Tio
Minyó, en un motocarro carregat amb
margallons, canyamel i regalíssia que
ràpidament el buidava entre la xicalla que
fèiem fila per comprar aquelles llepolies
naturals; bo, no del tot, ja que eren
cultivades.

Flors de malva, preparades per a guardar
Fotografia de Ferran Albors

Canyamel Saccharum

Panets, fruit menudet i aixafaet

quina raó almenys a Callosa, ningú en feia
ús, si bé sempre han estat en primavera, a
les zones humides sobre tot; amb el
temps sols he vist començar a menjar-los
a partir de la aplegada al poble de
castellans o andalusos, puc dir que han
sigut ells els que ens van descobrir el
valor gastronòmic dels espàrrecs, pot ser
a final dels anys 60 del segle passat.
Recorde encara alguns comentaris de
estranyesa quan la gent dia que "els
castellans van a buscar espàrrecs i se’ls
mengen". Si bé, els espàrrecs blancs de
compra si que els coneixíem i els
gastàvem, no així els silvestres de serra o
bancal.
I com a postres, canyamel
Per acabar, de postres, he deixat el
canyamel. El canyamel ha sigut la dolçor
natural per als xiquets en la meua
infància i part de la adolescència. Era
l’antecessor de qualsevol dolç dels que

Ves per on, en estirar de la memòria
sembla que ho feres d’un plat ple de
cireres, les primeres s’emporten darrere
moltes altres que, sense que ho
semblara, n’estaven enganxades.
I això m’ha passat a mi. I, com en el seu
temps va dir l’escriptor romà Marc Tul·li
Ciceró (s. I aC), O tempora, o mores, que
en la nostra llengua vindria a dir ¡Xe,
quins temps; xe, quins costums!

Toni

Ferri Vercher

Mestre d'art i
activista de la Natura

Esquerra: panets o carabassetes, fruit d’una malva (Malva), comestibles
Dreta: inflorescència d’una lleterola (Euphorbia), amb una mena d’ales al voltant del fruit

Una vegada, quan era un xiquet, un
amiguet ens va dir a la colla de jugar i
anar d’aventura, que la fruiteta de la
lleterola era tan bona com els panets de
la malva; de fet, tenien una mena d’ales al
costat del fruit... i la vam provar.
¡Maleïda hora! Se’ns va inflar la boca i la
gola que quasi ens morim per no poder
respirar. Em van dur a casa i la cura que
va aplicar ma mare va ser fregar fort, amb
un drapet impregnat d’”oli d’escarabat”
per tota la boca i, fins on arribava el dit,
per la gola. Per cert, això de l’oli
d’escarabats fregits era un remei que hi
havia en totes les cases destinat a tractar
afeccions de la boca, el “foc” dels llavis, la

llengua inflamada i coses així. Ja de major
em vaig preocupar de veure si allò era una
al·lèrgia o una cosa diferent.
I vaig saber que no era cap al·lèrgia meua,
sinó una autèntica intoxicació que podia
haver acabat molt pitjor del que va acabar.
Perquè la toxicitat de les lleteroles pot
afectar per via interna a l’aparell digestiu,
els renyons i el fetge, amb perill fins i tot
de morir si la ingesta ha sigut gran. I per
via externa el làtex produeix un efecte
rubefaent (fer de color roig la pell) intens,
amb aparició d’ampolles, i dolor, tot això

46/47

incrementat si la zona afectada queda
exposada a la llum solar; i en el cas de
tocar els ulls, irritacions oculars fortes
que poden arribar a la ceguera. Sí era
molt “natural” la planta, natural del tot,
però molt perillosa.
Una
altra
experiència
igualment
desagradable va ser un dia en què
passàvem pel carrer de davant del
convent, i vam veure tirades al carrer
unes fulles molt grans de colocàsia, que
hi havien deixat les monges mentre
arreglaven i podaven les plantes que
tenien al jardí. Doncs bé, al mateix
amiguet que ens havia animat a menjar
els fruits de la lleterola se li va ocórrer
que les penques de colocàsia, els pecíols
que sostenien les fulles i que havien sigut
tallats i separats, eren tiges de canyamel.
Les vam tastar i vam acabar de nou a
casa, molt malalts, fins el punt de què
quasi perdem el coneixement (el poc que
ens
quedava,
després
d’eixes
experiències, ha ha ha).
En una de les converses amb el meu amic
Daniel Climent li vaig contar aquest
episodi, de quan era xiquet, i em va dir que
la colocàsia (Colocasia esculenta), que a
Equador i Colòmbia anomenen papa
chica i en altres llocs taro, és realment
una planta comestible... ¡sempre que es
menge cuinada, mai en cru! De fet, el nom
específic esculenta vol dir, justament,
“comestible”, i a molts països de
Sud-Amèrica, el Carib, Àfrica occidental,

Colocasia esculenta. A alguns llocs li diuen (traduït de
l’original) “orella d’elefant”

la Xina i Corea es fa servir com aliment. El
que passa és que la planta, tant en estat
natural com quan es cultiva, és molt rica
en agulles cristal·lines d’oxalat càlcic;
una substància que produeix problemes
gastrointestinals
importants,
des
d’inflamació de les mucoses bucal,
gàstrica i intestinal, pèrdua de la funció
renal, i pèrdua brusca del calci de
l’organisme. Ara bé, si la planta es cuina,
si se li apliquen procediments culinaris
tan elementals com ara rostir, fregir,
bullir, guisar o coure, eixos cristalls
desapareixen i ja és possible menjar-la no
tan sols sense perill sinó que són un
aliment excel·lent; esculenta, com diu el
seu nom específic. Però, clar, nosaltres
no ho sabíem, i en la nostra inconsciència,
i pensant-nos que la relativa similitud de
la penca de la colocàsia amb el canyamel
era suficient garantia per donar-li un
mos; sí, crec que amb només un mos ja
en vam tindre lo suficient com per acabar
mig desmaiats a casa.
En aquest altre cas la solució que va
aplicar ma mare va ser donar-me oli de
ricí, llet i cendra. Aquest remei casolà va
ser molt encertat, ja que em va
proporcionar un laxant ben fort (l’oli de
ricí), un protector de la mucosa intestinal
(el sèrum de la llet ho és) i un succedani
de carbó actiu que tant s’utilitza avui dia
en filtres de purificació i eliminació de
tòxics, que s’hi queden adherits i poden
ser expulsats junt al mateix carbó actiu. I,
ja de major, quan he consultat la
literatura mèdica em trobe que, en efecte,
per tractar aquest tipus d’intoxicació cal
fer un rentat gàstric, evitar l’absorció del
suc a través de l’intestí, i usar carbó actiu
per capturar la substància tòxica i
poder-la
eliminar.
És
interessant
reconèixer com anys i anys de proves,
d’empirisme popular, d’una transmissió
ben feta, i del bon trellat de la persona
que ho havia d’aplicar, en aquest cas ma
mare, havien donat com a resultat un
remei que, analitzat avui dia des del punt
de vista científic era la mar de correcte.
Ara, clar, ningú no sol tindre a casa oli de

Sedum sediforme, comestible, a
l’esquerra
A la dreta, Sedum acre, tòxic

ricí ni cendra, i lo millor que es pot fer és
anar-se’n corrent a urgències i que el
personal sanitari qualificat aplique el
millor tractament i fins i tot procediments
com l’hemodiàlisi o els antídots si la
situació ho requereix.
¡Quantes gràcies hem de donar als
avanços de la medicina, als milers i milers
d’investigadors, científics, sanitaris, per
fer-nos la vida més segura i més llarga.
Mai no els estarem suficientment agraïts.
En qualsevol cas, a partir d’aquelles
experiències ja en vaig tindre prou com a
“conillet d’Índies” per provar els
“productes naturals” que em recomanava
gent que no sabia quins eren els seus
límits. I això em va desenvolupar el sentit
crític, que em retorna quan sent parlar a
gent no preparada sobre les bondats de
“lo natural”, de “teràpies “alternatives”
i de coses així.
Evidentment que hi ha plantes bones, i
fins i tot molt bones per tractar
determinades malalties; o per ser
consumides i valorades. Però per a
prendre-les has de conèixer-les molt bé. I
només confiar a aquells que realment en
sàpiguen
d’identificació
botànica,
alimentació i salut, i no dels que fan
recomanacions de dietes i de curacions
sense
tindre’n
els
coneixements
adequats. Ja em va passar a mi i preferiria
que ningú patira el que jo ja vaig patir. No
és que s’haja de tindre por de les plantes,
de cap manera, però recomanaria no
menjar qualsevol planta de la que no es
tinga constància certa de què és
comestible. I per això cal saber
distingir-les bé. No val això de què
“s’assemble” a la que t’han recomanat o a
la que has vist en algun llibre, programa

de televisió, o en algun youtube. Per eixir
al camp i dur-se coses a la boca cal tindre
un bon assessorament i no llançar-se a
aventures que poden eixir ben cares, com
em va passar a mi, per molt “natural” que
siga l’herba, el bolet, la fruita o el que
siga. En ocasions he vist gent “de visita”
pel camp, que havien agafat crespinell
groc (Sedum acre), tòxic, confonent-los
amb el comestible raïm de pastor (Sedum
sediforme). Se’l duien a casa a
preparar-se’ls, i per fortuna els vaig
poder avisar de què estaven cometent un
error del que podrien penedir-se.
Aprendre, per no repetir-les, de les
equivocacions dels demés és signe de
saviesa. Apliquem-ho també al món de
les plantes silvestres. Per molt “naturals”
que siguen, cal conèixer-les abans de
decidir-se a donar-les un mos.

Daniel em recomana un parell de llibres que paga la pena
llegir. Ho faré: “Comer sin miedo” i “Los productos naturales
¡vaya timo!”

Toni

Ferri Vercher
Mestre d'art i activista de la Natura
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itinerari

“¿Quin és l’arbre que fa fruita/més
petita que un ciuró/
primer és verda, després groga/i per
últim com un carbó?”
Doncs ja ho hem endevinat: el lledó.

Durant la meua etapa de docent, a
l’Institut Badia del Baver havíem plantat
unes fileres d’un arbre de fruits
comestibles, lledoners (Celtis australis).
Volia tindre a mà un arbre que permetera
que els alumnes vegeren com els fruits
anaven formant-se, canviant de colors i,
arribat el cas, que em vegueren
menjar-me els fruits, comestibles, i com
havíem jugat amb ells els de la meua
generació, llançant els pinyols a través de
canuts de canya, en impulsió d’aire
comprimit.
Això permetia parlar de moltes coses, i a
l’aire lliure, des de les característiques
morfològiques d’un arbre a les seues
adaptacions, la composició química del
fruit i el seu sentit evolutiu, el paper de les
aus com a dispersores, i fins i tot la física
de la impulsió.

fruits
Els lledons són els fruits del lledoner (en
castellà “almez”, “lidón” i “lodón”), un
arbre caducifoli relativament alt, esvelt,
molt ramificat, d’escorça llisa i grisenca, i
molt estimat com a ornamental.
Produeix ingents quantitats de lledons,
drupes de la grandària d’un pèsol i
comestibles, però d’escassa polpa
tènuement farinosa i dolça; El procés de
maduració dels fruits és molt interessant
des d’un punt de vista cromàtic, ja que
passen de verd a groc i marró fins arribar,
ja a la tardor, al color negre definitiu.
Rosegat el mesocarpi, el fruit deixava al
descobert un pinyol esfèric que servia de
balí per als jocs pseudobèlics amb
sarbatanes de canya, o per molestar el
mestre que intentava ensenyar alguna
cosa acadèmicament rellevant mentre
escrivia a la pissarra d’esquena a la
concurrència.
Un tresor així, mengívol i alhora lúdic, era
cobejat pels infants fins el punt que a
alguns pobles el permís per pujar al
lledoner i omplir-se’n les butxaques era
cobrat per hores pels propietaris dels
arbres. Un fruit que ha nodrit la
paremiologia popular, amb endevinalles
com la mallorquina.

Lledons

Lledons

A l’arbre també se li diu lledó, i és l’origen
de l’antropònim Lledó, tant en qualitat de
nom (és la patrona de Castelló, p.ex., la
Mare de Déu del Lledó) com de cognom.
I també com a topònim, en ocasió
deformat com a “Lleó”, i origen de la
confusió amb el castellà “león”, com ha
passat a la depuradora d’aigües residuals
situada al sud d’Alacant, a la que se li ha
posat de nom “Rincón de León”, una
mostra més de la destrucció toponímica i
de la pèrdua de referents que això
comporta: on hi hauria probablement un
lledoner [>lledó>lleó] monumental, una
fita paisatgística de primer ordre, ara
resulta que es parla d’un “León” que a
saber què vol dir. I un cas semblant passa
a la partida de Puçol a Elx, i un absurd
“camino del León”.
Al migjorn valencià eren molt buscades, a
final de l’estiu, les co(do)nyes o co(do)nyetes,
varietat maliformis més xicoteta, dolça i
redona que el codony típic, Cydonia
oblonga. Amb forma de poma i amb una

pell tènuement vellutada, les codonyetes
no tan sols es menjaven on s’havien collit,
sinó que, al migjorn litoral valencià (Santa
Pola, Guardamar, Torrevella) les colles de
xiquets les feien servir per ensinistrar-se
en dinàmiques psicomotrius mentre es
banyaven; i mentre jugaven a tirar-se-les
les ameraven amb les eventuals caigudes
en la mar, cosa que afavoria el
reblaniment del fruit i minvava l’aspror
dels tanins que hi romanien. I era també
una fruita, les codonyetes, que els nóvios
oferien a les nóvies en estiu, amb tota una
càrrega simbòlica de desig sexual, no tan
sols perquè perfumava l’alè i afavoria un
bon bes, sinó que ¡ves per on! era una
mena d’herència cultural que provenia del
temps dels romans, ja que era la fruita
que el nóvio oferia a la nóvia recent
desposats a l’hora d’entrar a ocupar la
nova llar.
De sempre, alzines i carrasques han oferit
glans o bellotes, algunes de les quals
“dolces” i comestibles; però calia conèixer
quins arbres en produïen atés que són
indistingibles de les amargues; es prenien
al llarg de la tardor, primer les de la
varietat miquelines (per sant Miquel, 29
de setembre), i més tard les
martinenques (per sant Martí, 11 de
novembre), que eren més dolces i
gruixudes. Aquestes solien ser les que se
proveïen els porrats hivernals, i també la
Fira de Tots Sants de Cocentaina, o es
trobaven paradetes on també es venien
els lledons de què hem parlat adés i
també mocs de frare, l’aril mucilaginós i
dolç dels fruits del teix (Taxus baccata)

Arils de teix mocs de flare
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masticació les cèl·lules que contenen
aigua a pressió produeix una ona sònica
d’alta freqüència que ens resulta grata a
l’oïda i a les terminacions nervioses que
entapissen la cavitat bucal.
Hi ha un fruit que, mentre no ha madurat,
ofereix en clavar-li la dent un paquet de
sensacions organolèptiques d’ampli
espectre: un tast agredolç, una aroma
agradable i un cruixit reconfortant. Estem
parlant del gínjol (en castellà, azufaifa), el
fruit de l’espinescent ginjoler Ziziphus
jujuba i del qual el metge Andrés Laguna
(s.XVI) feia el següent comentari: “Las
Açufaifas, que los Barbaros llamaron
Iuiubas, y los latinos Zizipha [...] son
vianda de mujeres, y de niños
desenfrenados...”.

Arils de teix mocs de flare

que envolten una llavor, ¡ei! molt tòxica,
però que els menuts escopien,
naturalment.
També podien formar part de l’oferta
llépola les cireretes d’espinal o de
pastor, o graülls, fruits petits i d’escassa
polpa que a l’igual que els lledons
compensen la migradesa de l’oferta
unitària d’aliment amb la prolífica
abundància del conjunt. Són els fruits de
l’arç blanc, graüller o garbuller
(Crataegus monogyna), arbust armat no
d’epidèrmics agullons com els de
l’albarzer sinó d’autèntiques espines o
rames agusades, de justa mala fama per
lo dolorós de la seua punxada. Tot i això, i
encara que fóra agafant-les de lluny
mitjançant
canyes
convenientment
preparades, els xiquets s’atrevien a fer-ne
aplec perquè a més d’entretindre la fam
proveïen les butxaques d’un petit arsenal
de pinyols redons fàcilment llançables a
través de canuts. També en són
comestibles les fulles més tendres, de
sabor com d’anou, que a Anglaterra i
Gal·les eren menjades durant les èpoques
de fam per famèlics xiquets que
metafòricament les anomenaven bread
and cheese (pa i formatge).

Cireretes de pastor, majoletas

recordaven, enyoraven, els jocs rurals
dels quals s’havien vist forçats a
separar-se en emigrar; i també allí on els
xiquets tenien dificultats o falta de temps
per apropar-se als llocs on obtindre els
preuats i comestibles “joguets”. Però que,
a més de menjar-los, també servien per
usar el pinyol com a projectil mitjançant
una canya, com en el cas dels lledons.

I les seroles o atzeroles (Crataegus
azarolus), d’aspecte com de pomes
menudes però amb poca polpa. I els
arboços o cireretes d’arboç (Arbutus
unedo), de pell vermella granulada, sense
pinyol i d’una dolçor peculiar, però que
convé menjar amb moderació si han
sobremadurat i fermentat, ja que
aleshores produeixen alcohols de
borratxera poc agradable.

Alguns fruits oferien un atractiu més: el
de cruixir en ser mossegats. Perquè el
cruixit és un valor afegit en determinats
aliments: l’espetec generat en trencar per

La combinació gastronòmico-bèlico-lúdica
d’alguns d’aquests fruits afavoria un petit
comerç a ciutats on els nouvinguts

Seroles i Gínjols

La tardor era, potser, l’estació més
apropiada per agafar (o furtar, ¡ai!) fruita
de tota mena amb la qual, junt al plaer de
minvar fams genèticament arrelades,
s’unia el gust per evocar sensacions de
profunda animalitat retrobades en els
aspres, subtils i crus sabors vegetals. Hi
havia fruita silvestre accessible, com els
tardorals murtons (de les fragants i
esplèndides murtes, Myrtus communis),

Arboços
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Cireretes de pastor

Gínjols, Ziziphus

infructescència) de la morera va passar a
tenir un color morat en ser tacada per la
sang de dos enamorats, Píram i Tisbe,
una faula que recorda molt, o que va ser
l’antecessora, de la shakespeariana
“Romeo i Julieta”.
Píram i Tisbe vivien a Babilonia, però,
degut a l'animadversió que es professaven
les respectives famílies no podien fer
públic el seu amor, i van decidir fugir.
Murtons i fulles
de murta

Primer va arribar Tisbe, però en observar
que una lleona s’aproximava, va fugir
terroritzada i es va refugiar en una cova
propera, deixant abandonat per la pressa
el xal amb què es cobria.

que es podien trobar a la vora de les
séquies i rierols d’aigües més clares, i de
fruits que en madurar solen ser d’un color
blau fosc tot i que se’n poden trobar uns
altres d’un groc pàl·lid i una polpa més
dolça de textura més fina i agradable.
Les serveres o sevieres (Sorbus
domestica) ens oferien les serves o
sèvies, molt aspres però que milloraven
molt si se les deixava reposar a fosques i
damunt la palla, com també passava amb
les nespres, a les quals dediquem un
capítol.

Morus sp mores

I les móres de les moreres, Morus alba (la
millor per al cuc de seda), amb fruits
llargament pedunculats i de polpa entre

En arribar l’animal a la font, fart com
estava d’haver menjat, es va entretindre
estripant amb les urpes el xal que la xica
havia deixat i que va embrutar amb la
sang que duia al morro.
En arribar Píram i trobar el vel esgarrat i
les petjades de la lleona, va imaginar lo
pitjor, i incapaç de concebre la seua vida
sense la seua estimada es va travessar el
pit amb l’espasa. La mateixa que, en eixir
Tise del seu refugi, va usar contra ella
mateix en trobar a Píram inànim i
entendre el que havia passat.

Morus cf nigra. Torrellano, CP La Pau

Serves

Van quedar, a les afores de la ciutat, al
peu d’una morera que hi havia junt a una
font, just al costat d’un mausoleu erigit en
honor del mitològic rei Ninurta.

insípida i dolça, i Morus nigra, de fruits
més dolços i d’un vermell sanguini, amb
tota una preciosa llegenda sobre perquè
tenen eixe color com de sang.
Segons ens conta el poeta romà Ovidi a
Les Metamorfosis, el fruit (realment una

I la sang d’ambdós, en xopar la terra, va
arribar fins les arrels de la morera, i a
través de la tija va arribar als fruits, que
canviaren el seu color; i si abans les
mores havien sigut blanques, a partir
d’aleshores passarien a ser de color
vermell morat.
Unes altres mores també eren
mereixedores
d’una
recerca
per
tastar-les, sobretot a partir de juliol, les
dels invasors albarzers o esbarzers
(Rubus ulmifolius; cast. zarzamora) que es

Mores d'albarzer

poden trobar en barrancs humits, vores
dels boscos i els bancals abandonats, i
que ofereixen el regal de la seua floració
magnífica, el nèctar i el pol·len que faran
una de les mels més agradables, els brots
tendres comestibles, i les cabotetes
fructíferes
que
constitueixen
la
recompensa tardo-estival més agradable
per al passejant que s’immergeix en la
nostra natura.
En ocasions es duien, del camp als
passejos i bulevars, els pinyons de pi
pinyer (Pinus pinea); i alguns encara
recordem que, de menuts, allà per la
dècada dels seixanta, passejant per
l’Esplanada d’Alacant els pares ens
compraven un cartutxet d’aquestes
encloscades llavors; i, amb elles, un clau
xicotet amb la punta aixafada per poder-la
fer servir de palanca giratòria en clavar-la
per l’esquerda de l’embolcall coriaci i
alliberar el proteínic pinyó.
També es trobaven generalment a mà, o
“a tir de pedra”, els dàtils de les
palmeres, els codonys i les mangranes.
Hi havia fruits que, quan encara estaven
verds, eren considerats una mena de
llepolia per molts menuts. N’era el cas
dels albercocs (Prunus armeniaca), amb
una particular combinació de sabors
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restes del calze fàcilment separable del
conjunt; la forma i mida han propiciat
fitònims tan evocadors com simpàtics:
panets,
carabassetes,
coquetes,
tomaquetes, formatgets, mançanetes (en
el sentit de “botons petits”)...; rics en
melibiosa, un disacàrid isòmer de la
lactosa, ofereixen una dolçor tènue
inferior a la tercera part de la sacarosa.

aspre, àcid, amarg i dolç; a més, de la
varietat “del pinyol dolç” es podia trencar
el pinyol i menjar la llavor, mancada del
glucòsid amigdalina i del desagradable
gust d’ametles amargues típic de les
d’uns altres prunus (prunes, cireres,
préssecs...); aquella varietat ha arribat a
formar part de l’imaginari col·lectiu amb
la cançó ben coneguda de Marianet (en
altres llocs, maseret):
Marianet, si vas a l’hort
Porta ﬁgues, porta ﬁgues
Marianet, si vas a l’hort
Porta ﬁgues i albercocs,
Del pinyol dolç
Les ametlles verdes (Prunus dulcis) han
fet les delícies palatals dels infants alhora
que calmaven la set gràcies a què el
pericarpi, encara comestible, arrecera
una deliciosa polpa quasi gelatinosa de la
incipient llavor; altrament, les petites
quantitats d’amigdalina que contenen no
amarguen la polpa ni tampoc ho fan uns
aminoàcids que contenen, els hidrofòbics
leucina, valina, fenilalanina, isoleucina i
tirosina, que el nostre sistema gustatiu
sol identificar com amargants.
Alguns fruits podien aconseguir-se a un
tir de pedra; era el cas dels aspres i
“verds” (millor, “grocs”) dàtils de la
palmera datilera Phoenix dactylifera,
encastats en els atapeïts i penjants
ramassos de les palmeres femelles i que
ara, ¡ai!, ningú no arreplega. Més
accessibles eren els de la palmereta de
monte o margalló (Chamaeropos humilis),
dàtils o pa de rabosa, fibrosos i
d’asprívola dolçor.
I, allí on es plantaven cacaus o cacauets
(Arachis hypogaea) molts xiquets solien
furtar-ne dels horts quan encara no els
havien recollit els amos, i se’ls menjaven
encara verds, crus; com també els
cigrons (Cicer arietinum); i les panolles de
dacsa (Zea mays), malgrat que estan molt
millor si se les torra, especiades amb sal

Margalló dàtil

i posant-les sobre les mateixes beines
que les envolten a la canya.
També eren fruits silvestres comestibles
les astringents figues de pala (Opuntia
ficus-indica), que servien per posar a
prova la perícia en arrancar-les i pelar-les
per poder accedir a la granulosa polpa. A
elles li dediquem un capítol.

També resultaven ben nutritius els
canyamons (del cànem Cannabis sativa),
que se solien menjar crus, encastats en
rotllets o torrats amb una mica de sal;
trobar cànems era tot un descobriment,
però si no s’aconseguia sempre es podien
comprar canyamons a les tendes de
menjar per a pardalets.

Tant en el llibre “Herbari. Viure amb les
plantes”, de Daniel Climent i Ferran
Zurriaga (2013). de la Universitat de
València com en aquest enllaç:
·http://metode.cat/Revistes/Dossiers/El-lle
doner/El-lledoner-l-arbre-de-les-forques
es pot ampliar la informació sobre
aquest arbre tan magnífic i els seus
fruits.

En fi, tot un aparador de fruits accessibles
i agradables al tast per aquells que els
coneixen i els saben aprofitar. I per això
pot vindre bé conèixer llibres com els que
es mostren a continuació:

Els lledons:
·https://www.youtube.com/watch?v=_kaA
a46pMfE&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=UGSO
Fnuvd-k&t=2s
Cireretes de pastor:
·https://metode.cat/revistes-metode/docum
ent/larc-blanc-i-loracle-dagamemnon.html
al llibre “Herbari. Viure amb les plantes”
i també a youtubes com ara:
·https://www.youtube.com/watch?v=Pcnt
eyrpBAw&t=66s

No sempre calia pujar als arbres, tombar
els fruits amb canyes o amb pedres, o
fugir quan l’amo del bancal descobria els
intents depredadors dels xiquets. Perquè
també hi havia matèria silvestre apta per
a ser menjada, de més fàcil accés i
preparada per a estimular tant les barres
com les glàndules salivals de la xicalla.
Era el cas de les diminutes carabassetes
o formatgets de les malves (Malva sp.,
Lavatera sp.), abundants a les vores de
camins, o de determinats ambients
ruderals, i fàcils de collir i de menjar, han
constituït un dels aliments més utilitzats
ja des de la més remota antiguitat, com
recull Plutarc (c. 50-120 dC) en el Banquet
dels set savis: “junt a unes altres plantes
senzilles i silvestres, portades al temple
com a record i senyal de l’aliment
primitiu, hi havia malva [...]”
Es tracta de petits fruits discoïdals dividits
en sectors circulars i tot cobert per les

En aquestos vídeos parle dels lledoners i
dels fruits, els lledons:
·https://www.youtube.com/watch?v=_kaAa4
6pMfE
·https://www.youtube.com/watch?v=-YXTwd
sN4PI
·https://www.youtube.com/watch?v=A73S7C
4T-lQ
·https://www.youtube.com/watch?v=rT0QH
OCTCqw

Gínjols:
https://www.youtube.com/watch?v=u2ac5
kODhbw
Murtons:
https://www.youtube.com/watch?v=zoDG
J7np3Rg&t=5s
Llegenda de Píram i Tisbe, antecessora
de la de Romeo i Julieta de Shakespeare:
·https://www.youtube.com/watch?v=g1pb
vpezioI&t=2s
Herbari, viure amb
les plantes
Guia Incafo Plantas útiles
y venenosas

Daniel

Climent Giner

Les nostres plantes
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La literatura costumista alacantina
ofereix sovint mostres interessants d’allò
que podrien anomenar l’esperit del temps
pel que fa a la vida quotidiana, incloent-hi
les formes marginals de consumir el
menjar.
I en aquest capítol parlarem de dos espais
en què ocasionalment la gent consumia
uns determinats tipus d’aliments que no
solien figurar en la dieta diària. El
xixonenc Àngel Miquel (1919-Mèxic ¿?) va
viure a Alacant de menut i ja de major se’n
va anar per motius professionals a Mèxic.
Va deixar un llibre de records que
Agatángelo Soler va publicar l’any 1979
amb el títol “Alicante. Una ciudad en el
recuerdo”.
En un dels capítols, “Els porrats”
comenta l’autor [he respectat la seua
grafia]:

Alicante en el recuerdo. Ángel Miquel, portada 1979

“Si cada santo tiene su capilla, cada
capilla tenía, en Alicante, su porrat.
Porrats de Sant Anton, de la
Candelaria, de Sant Vicent, de San

Blas, de la Santa Creu, todos ﬁestas
populares ofrecidas al Santo Patrón
milagrero y arcón de las esperanzas,
cabe a sus capillas, ermitas, iglesias,
santuarios, conventos y oratorios.
Festejos de barriadas, de colonias, de
aldeas, de pueblos, de lugares; en los
que holgando en los trabajos desde las
vísperas, el Porrat exclataba como una
sartén de rosas de panizo, ruidosa y
alegre.
Allí en el paseo, entre los alineados
puestos de cascaruja; de turrones; de
helados en su tiempo; de churros y
buñuelos; de matracas, zambombas
confeti y serpentinas; de tiro al blanco;
de tómbolas y caballitos alumbrados
con la vibrante luz de los carbureros, el
pueblo vivía sus horas de ﬁesta.
Y con sus cucuruchos de altramuces,
cacahuetes, torrats, faves y chufas.
Con sus trocitos de turrón de Xixona,
de Alicante, piedra, yema, Cádiz,
guirlache y de nieve.
Con sus puñados de peladillas de
Alcoy, piñones, garrapiñadas, anises,
canelones y caramelos de miel.
Con sus bocados de conﬁturas,
calabazates,
frutas
escarchadas,
pasteles de gloria y ﬁguritas de
mazapán.
Con sus frutas de estación, limones
reales, codoñs, membrillos, nísperos,
murta, mandarinas, limas y naranjas
dulces e imperiales.
Con sus ramilletes de ﬂores: jazmines,
clavellinas, pensamientos, rosas y
nardos, c; son sus ramitas de romero,
alábega, tomillo, ruda y cantueso.
Con sus costumbres arraigadas y con
su sencilla fe; nuestro mundo, oliendo
a ropa de arcón y de alacena, discurría
en el Porrat gastando sus céntimos y
su tranquila paz.
Porrats de Sant Antoni, de la
Candelaria, de Sant Visent, de Sant
Blas y de la Santa Creu ; ﬁestas de
barrio adornadas con palmas,
cadenetas y banderines de papel de
china y de colores; baile de farolillos;
cucañas; música de estruendosas

Alicante en el recuerdo, Ángel Miquel.
Porte la fava calenta, Gastón Castelló

bandas y época de las primeras novias.
Nuestras imágenes, desvanecidas en el
recuerdo como un luminoso atardecer
apagado en los silenciosos prados del
otoño, están niñas aún; llenas de vida,
como un pájaro joven, cuando el
corazón abra el río de sus horas y nos
invades sus íntimos amores”.
Pel que fa a les faves ja fetes, bullides, hi
havia venedors ambulants que les
distribuïen a baix preu pels carrers de
l’Alacant d’abans. Aquests venedors de
faves bullides i encara calentes eren
personatges que atorgaven un caràcter
peculiar a la nostra ciutat. Guardiola
recordava com “anochecido, pasa el
hombre de voz cavernosa pregonando
sus ¡favetes calentetes!, con la enorme
olla que, vahando, hace inclinar con su
peso al vendedor”.
El pintor, gravador i foguerer alacantí
Gaston Castelló (1903-1996) va fer aquest
dibuix sobre el personatge popular del
venedor de faves. El seu reclam, en el
valencià de l’època, tenia una doble
lectura no tan sols es referia a la
mercaderia que oferia per vendre-la en
cucurutxos de paper, sinó que també, i
atesa la metàfora de la fava com a
membre viril, una connotació a mig camí
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Escultura de l’artista a la plaça del 25 de maig, la del
Mercat d’abastos

entre humorística i d’oferta sexual.
Un venedor de faves dels més populars
era Barrachina, que tal i com ho comenta
Agatángelo Soler en “Historias de la
placeta de Sant Cristòfol”, pregonava les
seues faves bullides amb un reclam que
es va fer molt popular:
“Les faves de Barrachina
són una especialitat
Sense prendre l’aspirina,
lleven el dolor de cap”
El caldo el done debaes
Lo mateix done el paper
Només me pagueu l es faves
Més barat ja no pot ser!”

caluroso y mal oliente, en donde se
comía y bebía de continuo, como un
festín en donde el agrado al paladar
era parte de la gracia.
Y así cargábamos nuestros bolsillos de
las variadas chucherías ofrecidas por
los vendedores, detenida casi siempre
la gula por la cantidad de calderilla
disponible y no por el insaciable deseo
y el apetito de comerlo todo. Eran
nuestra tentación les chufes seques y
les arremullaes, els tramusos, les
castañes fresques y les pilongues, els
sigrons, les faves torraes, els anous, les
avellanes, els cacahuets, les pases, els
parasols, les almelles salaes, les cañes
dolses y els codoñs ; todos ofrecidos en
cucuruchos de papel o tomados a la
mano por cinco o diez céntimos.
Y les llimonaes y els chelats y les
aigua-neus del chambilero.
Y els churros, els buñols, els barquillos,
els moniatos i les creilles calentes.
Amén de bocadillos de todas clases,
manzanas en dulce, pastelillos, pirulís
y caramelos que llevábamos para
nuestra inacabable merienda”.

Historias de la Placeta
de Sant Cristòfol

Un altre lloc on la xicalla podia trobar tota
una munió de llepolies eren els cines, que
representaven, des del punt de vista
mengívol, tota una oferta inesgotable de
sabors, aromes i textures. En el capítol
dedicat a “Els cines”, Àngel Miquel
comenta en “Alicante. Una ciudad en el
recuerdo”:
“Nuestros cines, en cambio, eran un
panal de movimiento; las aceras
estaban
atestadas
de
puestos
ofreciendo toda suerte de apetencias
sólidas y líquidas pera el tránsito de las
dos horas en aquel submundo oscuro,

Daniel

Climent Giner

itinerari

Més enllà dels fruits la natura ens ofereix,
en baixa proporció però no per això
desdenyable, tot un aparador on els qui
coneixen realment les plantes poden
trobar sabors, textures i aromes que paga
la pena explorar tot i que només siga com
a passatemps, i no com en èpoques dures
de fam com a font complementària per a
cobrir mancances dietètiques de tot tipus.
I dic que la proporció és baixa perquè la
major part de les brosses o herbes
silvestres són inapropiades per a la
ingesta humana. En primer lloc, perquè el
nostre aparell digestiu no és capaç de
digerir la cel·lulosa, la substància química
que forma majoritàriament les plantes. I
en segon, perquè la major part de les
plantes contenen estructures físiques i
components químics seleccionats per la
mateixa natura per la seua eficàcia a
l’hora de defensar-se dels qui intenten
menjar-se-les.
La resposta dels humans ha sigut
aconseguir intermediaris, com els
animals capaços de digerir la cel·lulosa
altres
components
vegetals
i

transformar-los en proteïnes, greixos i
carbohidrats que podem digerir (carn,
llet, ous, etc.) i en domesticar
determinades
plantes,
seleccionar,
creuar, hibridar, modificar varietats
botàniques amb les quals poder
alimentar la població tot alterant els
ecosistemes per fer-los apropiats per a
les espècies que volem cultivar. En
poques paraules, i molt simplificadament,
ramaderia i agricultura com a resposta
humana al repte de l’alimentació, perquè
“de la natura” no podríem viure.
Tot allò que mengem és artificial, és a dir,
humà, fet pels humans. Ja podem plantar
nosaltres, i cultivar, les antigues llavors
heretades dels avantpassats; justament
el fer això, seleccionar llavors, plantar-les
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Capapris castell

en ambients que hem preparat,
subministrar-li aigua, llevar-li els
paràsits, etc, és la millor definició
d’artificial: fet deliberadament pels
humans.
No obstant això, encara hi ha plantes que
tot i no cultivar-les són accessibles,
sanes, segures, i dignes de coneixement i
valoració. Jo mateix en consumisc
sempre que tinc ocasió. Però només si se
les coneix és prudent menjar-les. La llista
d’eixes espècies no és excessivament
llarga, però no per això menys
interessant. I en aquest capítol en
parlarem d’algunes de les quals el que
podem fer servir no és el fruit, sinó les
fulles, els òrgans subterranis i les flors.
De totes, potser siguen els llicsons o
lletsons (Sonchus tenerrimus) els que
gaudeixen d’un major reconeixement: les
fulles, amerades per llevar-les l’excés
d’amargor, són un complement ideal de
les amanides, a més de fàcils
d’arreplegar en qualsevol bancal amb
cert grau d’humitat durant gran part de
l’any, i fins i tot entre les tabales de les
palmeres o en les vores dels camins..
També són molt apropiades per
acompanyar les amanides les fulles

tendres de la ruca (Eruca sp), avui en clara
expansió culinària sota el nom italià de
ruccola ; i els créixens (Nasturtium
officinale; en castellà, “berros”), de les
fonts i cursos d’aigua neta; i els canonges
(Valerianella locusta) de fulles hivernals.
Entre les verdures primaverals més
estimades figuren els colitxos, conillets o
esclafits (Silene vulgaris; cast. “collejas”),
les fulles tendres de la qual es prenen en
amanides i també en truites; per cert, el
nom popular d’esclafits li ve del fet que el
capoll floral es fa servir, colpejat contra el
palmell o el dors de la mà per fer un
espetec o esclafit, com a forma de joc
infantil molt atractiu per als menuts.

Colitxos (Silene vulgaris), fotografia d’Emili Laguna. A
la dreta, flor del colitx

En temps de fam, o després per simple
afició, mota gent anara als talussos
argilosos i assolellats,com és el cas de les

Talls, tàpenes i tapenots, d'un blog de Cartagena

solanes del Benacantil, i fins i tot als
merlets i muralles del castell, a “fer
tàpenes”, els capolls florals de la
tapenera (Capparis spinosa); i també per
recollir els fruits, els tapenots o taperots;
i per les tiges o “talls”, per confitar-los en
vinagre i amb aigua i sal.
I, ¡què dir del raïm de pastor (Sedum
sediforme)! Una delícia gastronòmica en
ser apropiadament confitat en aigua i sal,
i que pot viure a llocs tan inhòspits com
els roquissars i les teulades, com diu la
cançó:
Que coses més bones que cria el Senyor:
damunt les teulades, raïm de pastor
De tàpenes i de raïm de pastor ja vam
parlar al darrer Llibret de la Foguera
Benalua 2021, De escis conservandis
(sobre els aliments en conserva), que
podeu consultar a la pàgina web de la
mateixa Foguera.
Als pobles de la costa també es confitaven
en vinagre el rave de mar (Cakile

Cakile maritima

maritima), de fulles grosses, flors
tènuement blavenques i fruits en forma
d’espaseta, molt rics en vitamina C i
abundants a les nostres platges d’arena.
El fenoll marí (Crithmum maritimum),
propi de roquissars i penya-segats llepats
per l’hàlit marí, com els del Cap de
l’Horta, també es confitava en aigua-i-sal
i servia tant per millorar les ensalades
com per farcir truites.
Una preparació culinària similar a la que
es fa amb les puntes dels espàrrecs
silvestres (Asparagus sp.), que s’havien
d’agafar ben tendres per poder-los
menjar abans que s’eriçaren de punxes.
Uns brots tendres molt preuats per la
xicalla eren els de la vinya, que oferien
una medul·la una mica àcida i un mos
efímer assaborit sota l’amenaça d’una

Sonchus tenerrimus, llicsons

Cakile maritima, rave de mar
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Seria imperdonable oblidar-nos de les
tiges subterrànies de la invasora
regalíssia, tan abundant a la Condomina,
i el nom científic de la qual Glycyrrhiza
glabra ja ens indica que es tracta d’una
arrel (rhyza) dolça (glyks) i sense pèls
(glabra); i l’extracte de la qual té
interessants propietats antitussígenes,
calmants, intestinals, ... I nosaltres que
ens la menjàvem per pur plaer, sense
saber la de virtuts que tenia! De fet, era
una de les llepolies més esteses, i els
“puros” o soquetes de diferent llargària i
calibre, recollits o comprats a les
paradetes dels diumenges han sigut un
dels plaers gustatius amb més adeptes.

Espàrrecs

bescollada si l’amo del vinyet t’agafava.
També es podien menjar les tiges tendres
de l’albarzer (Rubus ulmifolius) i les del
cardet (Scolymus hispanicus).

La base d’algunes gramínies era
considerada “canyeta de menjar”: el
xirixó de la sisca (Imperata cylindrica); el
fenàs de canonet o arròs de pardalet
(Oryzposis miliacea); el margall (Lolium
sp.); i fins i tot d’alguns cereals com el
blat/forment (Triticum sp.) i l’ordi/civada
(Hordeum vulgare), dels quals també es
podien menjar els grans encara verds
malgrat lo desagradable que podia
resultar encarar-te amb les arestes de les
bràctees. El mateix passava amb la base
soterrada, blanca i tendra d’algunes
gramínies i ciperàcies silvestres, que es
mastegaven per llevar la sed, com era el
cas del xirixó, la base de la sisca (la
gramínia Imperata cylindrica), o de la
també refrescant base dels juncs o joncs
de capçaletes (Scirpus holoschoenus
(atenció!, la dels altres joncs, Juncus, sol
ser tòxica).

Les bledes silvestres (Beta vulgaris),
cama-roges (Cichorium intybus), borratges
(Borago officinalis) i fins i tot les ronxes,
ortigues, patos o pica-matos (Urtica urens),
s’han fet servir en alimentació tradicional,
bullides i fregides, sobretot per farcir
coques.
Molt refrescants pel punt acídul que
ofereixen són els agrets (Oxalis
pes-caprae), que entapissen els cultius de
cítrics durant l’hivern; i les poligonàcies
agrelles (Rumex scutatus), consumides a
la Cerdanya pirinenca de manera
semblant a com nosaltres fem amb els
agrets.
I eren també objecte de recerca, tant per a
menjar com per a jugar a “tendes de
comestibles”, les diminutes carabassetes
de gallonets ben marcats, envoltades per
les restes del calze, que molts anomenen
formatgets i que no són sinó els fruits de
la Malva sylvestris i d’altres malves dels
gèneres Malva i Lavatera.
Una menja tradicional pels xiquets
alacantins de la meua època eren les flors
de la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia),
els pa-i-formatge (o paniqueso) que de
menuts agafàvem dels nombrosos arbres
que ornaven els carrers d’Alacant, i que
ara són tan rares de trobar.

Més a sota terra es podien trobar arrels
tendres comestibles, com la del panical
(Eryngium campestre), que pelada té un
mos dolç. I la nyàmera o pataca de canya,
nom dels tubercles feculents i un poc
dolços d’espècies com Helianthus
tuberosus, Bunium sp, Conopodium
thalictrifolium; aliment de xicons i de
pastors, té un sabor a mig camí entre
castanya i avellana. Potser lo més
cridaner siga l’ús mengívol que se li
donava a unes excrescències trobades
Dos dels meus néts amb raïms de “pa-i-formatge”,
menjant-ne’ls
D’alt, un raïm de flors

sobre tiges de la bracera (Centaurea
aspera), de capítols florals purpuris, i
l’oriola (C. melitensis), d’inflorescències
grogues; es tracta d’engrossiments
produïts per la picada de les petites
vespes Isocolus lichtensteini que hi
dipositen els ous; aquestes agalles,
“albercocs de marge”, eren menjades
per la xicalla en èpoques de fam; però
només mentre eren tendres, ja que
després s’endureixen i són immenjables.
Hi ha tiges bones per rosegar, com ara les
rametes de fenoll (Foeniculum vulgare),
d’aroma suaument anisat. Però potser la
més preuada ha sigut la canyamel o
canya de sucre (Saccharum officinarum),
cultivada fins mitjans dels XX per alguns
bancals de l’Horta d’Alacant, la de
València, a la Safor... Les tiges eren difícils
de tallar o trencar, però si se’n demanava
als llauradors solien tallar-te’n alguna.
Amerada en aigua es mastegava i es
xuplava el suc que desprenia, tot i que
calia escopir les fibres que restaven, prou
molestes si es claven entre les dents.

Dinguilinding, cançó canyamel

També podies comprar-ne al canyameler,
en fires i porrats, o beure-hi el suc
obtingut en passar la canya entre dos
rulos metàlics o de fusta.
Capítol a banda mereix el margalló
(Chamaerops
humilis),
l’esponerosa
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Canolo di manna Fraxinus ornus

Canyamelero en venda abundant
Font: Arxiu Municipal d’Alacant

“Vosotros no sabéis nada de nada.
Preguntarle al Tino, que se ha hecho
torero al costat del Benacantil,
menjant cagaió de ﬂare [sic; li
dediquem un capítol] i margalló de les
palmeres”.

palmereta de les nostres muntanyes, ja
que a més dels dàtils hi havia unes altres
parts comestibles: la base de les fulles; el
“copet” o part tendra de la qual han de
sorgir les noves fulles; i, per sota, la
“cabota”, més compacta i amb un sabor
que evoca la castanya; i, sobretot, les
saboroses “filloles”, origen de les futures
inflorescències. “Anar a fer margalló” a
la muntanya era una festa en efemèrides
com Sant Antoni (17 de gener), Sant Blai

Un exsudat ben interessant és el mannà
del fleix o freixe de flor (Fraxinus ornus),
que forma unes estalactites de sabor
dolç, molt consumides pels xiquets de
Sicília i sud d’Itàlia, que l’anomenen
cannolo di manna.
Un exemplar en plena muntanya

(3 de febrer) o Pasqua. També, per als qui
no anaven a la muntanya es venien
margallons pels carrers, i durant les
dècades del 40 i 50 del segle passat,
encara se sentien per València les
venedores ambulants de margalló amb el
crit musicat de “¡Margallons!, ¿ne voleu?”.
També es menjava margalló del
Benacantil i la Serra Grossa, on anàven
els xiquets a buscar-ne en èpoques de
fam, cor recorda l’escriptor alacantí Tirso
Marín en “Crónicas de vidas y de
tabernas” en parlar de l’herbero més
alacantí, la cantàbria:
Viola o fillola del margalló

Per ací hi havia fleixos de flor al Cabeçó
d’or, com queda patent en un dels
topònims del massís, el barranc del
fleixer.
Uns fleixos les rames més flexibles dels
quals eren les preferides per a fer tralles
per al cotxers de carros i calesses, i
també per als matalassers, que les feien
servir per airejar i esponjar la borra o la
llana dels matalassos abans de tornar-la
a ensacar: “faena de matalafer: fer i
desfer”.
De moment, però, quedem-nos només
amb la primera part: la de “fer”, fer
memòria, estimular el gust per la natura i
el seu coneixement.

Per a una informació més ampla i
detallada recomane l’article “Etnobotànica
infantil mengívola”, a la revista Mètode
(número 80, hivern 2013/14), consultable
a https://metode.cat/revistes-metode/article/etnobotanica-infantil-mengivola.html
http://hoguerabenalua.es/Hoguera_Bena
lua/Llibrets_files/LLIBRET%20BENALUA
%202021%20PEQ.pdf
En aquest article, que es pot baixar en pdf,
parle dels noms populars i científic de
l’agret i es l’explotació didàctica que se’n
pot fer: https://aula.lletresvalencianes.net
/article/view/127
https://ia600309.us.archive.org/2/items/C
anonerDeCocentainaVolumIi/dinguilindin
c.mp3

Daniel

Climent Giner
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itinerari

Passiflora passifolia, fruit de la passió. Xèrica

Anchusa azurea. Laguar

Les ténues, subtils, delicades i exigües
gotetes
d’aigua
ensucrada
que
anomenem nèctar, també han sigut
objecte
d’atenció
pels
menuts
exploradors i tastadors quan estaven
esperonats per la fam.
Una de les flors preferides era la del
gesmí o gesmil (Jasminun officinale), que
en les càlides nits de l’estiu aspiràvem
amb anhel de la base de la corol·la.
També ho féiem amb les de la mareselva
o xuclamel, lianes del gènere Lonicera,
com la L. japonica, molt usada en
jardineria per a fer tanques denses i
fragants; i les diem xuclamel perquè si
extraiem amb cura els estams s’hi
arrossega una microgota d’un nèctar dolç
i melós, delitable plaer que també es pot
obtindré arrancant la corol·la i xuplant-la
des de la base.
Salvia microphylla, torerets, nèctar
Convolvulus althaeoides. Enric Grau, Institut la Vila

I també era ben dolç el nèctar de plantes
com ara:
amor de fadrí, passionària, herba de bou
o sardineta, la de la corretjola o corriola
(Convolvulus althaeoides), que a més a
més servia per jugar, ja que després
d’haver-li xuclat el nèctar l’escopíem com
més lluny possible i miràvem bocabadats
la
caiguda
pausada,
com
un
paracaigudes, que ens faria guanyadors o
no del joc (calia no xuclar-la molt, perquè
queia massa ràpid pel pes de la saliva).
Afortunadament, per gaudir encara més
dels nèctars hem disposat d’uns
intermediaris d’excepció, les abelles
mel·líferes; les quals, en llepar el nèctar i
mesclar-lo amb la seua saliva generen
allò que químicament es diu sucre invertit
(pel seu comportament, a la inversa del
sucre normal, enfront la llum polaritzada)
i que nosaltres anomenem mel. I des de
l’antiguitat, la recol·lecció de mel ha sigut
una activitat normal en les comunitats
humanes.
De la recol·lecció de la mel silvestre hem
passat a la domesticació de les abelles i a

Echium vulgare boraginàcies. Daniel Climent
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fer d’això un treball d’alta qualificació i
exquisits resultats, el dels apicultors.
Perquè domesticar les abelles suposa
facilitar a les abelles els bucs o ruscos on
puguen formar les seues bresques o
plaques de cera on dipositar la mel,
dur-los als camps on les flors són les
apropiades, etc. I això és ben important.
Perquè no totes les flors, no tots els
nèctars són apropiats per fer una mel de
qualitat o almenys saludable.
En la història trobem uns casos ben
curiosos de mel tòxica que van tindre
efectes desastrosos per als grups que la
van consumir.
En un dels textos clàssics de l’antiguitat
grega, l’Anàbasi o Expedició dels 10.000,
del militar i historiador atenenc Xenofont
(428-350 aC). General en cap del retorn
d’un expedició grega a Pèrsia, descriu les
penalitats de la marxa com si es tractara
d’un reporter de guerra actual, i adorna la
descripció a informacions de tota mena
sobre costums, menjars, etc. dels països
que travessen els mercenaris al seu
càrrec. Descriu fruits desconeguts,
begudes, etc. Una manera d’escriure que
va servir de model a tot un gènere que
després copiaria estilísticament Cèsar,
entre els grans escriptors de l’antiguitat
clàssica.

havien perdut el sentit, els van atacar i
eliminar fàcilment.

Dona recollint mel silvestre. Cova de l’aranya
Bicorp (la Canal de Navarrés. País Valencià)

En una de les etapes arriben a on lloc on
“era extraordinari veure els nombrosos
bucs que hi havia. Però tots els soldats
que provaven la mel es tornaven com a
bojos, vomitaven, patien diarrea, i no hi
havia cap que poguera mantindre’s en
peu. Els que n’havien menjat poca
semblaven borratxos, i els que n’havien
pres molta semblaven atacats per la
bogeria o simplement morien. Molts
eren els que estaven caiguts en terra,
com si haguera hagut una derrota
completa, i tothom estava descoratjat.
Al dia següent, ja sense menjar mel, ja
no va morir cap i alguns començaven a
recuperar la raó. Al tercer dia o al quart,
ja es van poder alçar la major part dels
que havien sobreviscut”.

Si, eixa mel era molt natural, ecològica i
tot això. Paraules que, pel que fa a la
salut, no indiquen res. Perquè el que fa
emmalaltir, o allò que cura, no és l’origen
de les coses, sinó els components
químics que tenen. I tant es val que eixos
components tinguen un origen o un altre,
l’organisme,
amb
qui
“dialoga”

Per això, la importància de l’agricultura,
de la bona agricultura, ha sigut
aconseguir
aliments
de
qualitat
seleccionant i modificant l’entorn i les
mateixes plantes. I els humans hem fet bé
en renunciar a la simple recol·lecció i
passar a “pensar la natura”, a buscar-ne
equilibris i a intentar mecanismes
sostenibles d’ús, producció i gaudi.
Per cert, i per acabar aquest capítol. Un
altre dels escriptors clàssics i que paga la
pena llegir és Virgili (s. I dC). En el seu
llibre Geòrgiques dedica el quart i darrer
capítol a, justament, les abelles.

Eixa mel tòxica era la produïda a partir del
nèctar d’unes flors ben boniques, els
rododendres (cast. “azaleas”), Rhododendron sp.; nèctar on s’ha trobar la
substància
responsable
d’aquelles
intoxicacions, l’andromedotoxina.
En el s. I aC, el geògraf i escriptor romà
Estrabó conta com els heptacomites, uns
pobles “absolutament salvatges” que
“habitaven en les muntanyes de l’Àsia
menor i vivien en els arbres, des d’on
assaltaven els viatgers que s’aventuraven
pels seus boscos, van acabar amb tres
manípuls (vora cinc-cents soldats) de
l’exèrcit de Pompeu col·locant bresques
d’eixa mel en els camins; després, quan
els soldats n’havien pres el dols aliment i

Xenofont. L'expedició dels deu mil

I això es repetiria en més ocasions, durant
les guerres amb els gals, lombards,
saxons i britans, que col·locaven bucs
amb aquesta mel tòxica en els itineraris
dels soldats romans. I en molts casos,
després que en pregueren quedaven fora
de combat pels còlics i l’esfondrament
físic a què es veien abocats.

metabòlicament parlant és amb les
característiques
químiques
de
la
substància.

Geòrgiques, Virgili i capítol IV, abelles

Daniel

Climent Giner
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En el tren que es dirigia de Madrid a
València, en entrar a la comarca de
l’Horta i passar junt a uns camps de
tarongers es va sentir la veu d’un xiquet,
tot joiós: ¡Mira, mamá: han colgado
naranjas en los árboles! 1
Potser ens faça riure eixa expressió joiosa
de qui havia arribat a pensar que la fruita
que menja és independent dels arbres, de
la terra, l’aigua i el Sol, i de la gent que
durant anys l’ha cultivada amb saviesa,
que ha mirat de transformar, millorar i fer
més agradable allò que la natura ens
oferia o que els agricultors han modificat
i fins i tot innovat i creat al llarg dels
segles.
De fet, i per posar el cas dels cítrics,
pràcticament cap dels que ens podem dur
a la boca es pot considerar “natural” en el
sentit de primigeni, sinó que tots són
“artificials”, aconseguits per l’enginy
humà i aplicant-hi les millors tecnologies
de cada moment històric. De fet, se

Tarongers plantats

suposa que a partir només de tres
espècies originals s’han aconseguit per
hibridació els centenars de varietats
diferents que avui se’ns ofereixen als

1. ¡Han colgado naranjas en los árboles!, i menjar
lledons https://www.youtube.com/ watch?v=KQb
z2 30TZxg.
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mercats.
Eixes espècies originals, silvestres o
naturals, com vullguem dir-les, a partir
de les quals s’han obtingut totes les
demés comestibles són Citrus maxima
(aranja
grossa),
Citrus reticulata
(mandarina), i Citrus medica (poncil). Al
País Valencià tenim una de les majors
col·leccions de cítrics, vora quatre-centes
varietats en el jardí “El Bartolí”, de la
“Todolí Citrus Fundació”, a les afores de
Gandia, la major col·lecció mundial de
cítrics plantats en bancal, no en cossiols.
I, també, un Jardí Botànic, el de la
Universitat de València, que paga la pena
conèixer.
Pel que fa a les taronges, les primeres
varietats van tindre el seu origen a
l’Extrem Orient, i gràcies als àrabs va
arribar a València la taronja amarga de la
Índia (Citrus x aurantium), a més d’algunes
altres espècies i varietats de cítrics. De
fet, el cronista Ramon Muntaner esmenta
que l’any 1274, durant una visita a
València dels reis de Castella, són rebuts
per Jaume I i obsequiats amb una festa
don es feien batalles de taronges, la qual
cosa indica que 36 anys després de la
conquesta de la ciutat ja hi havia a l’Horta

suficient producció com per balafiar-les
en batalles. Més tard, en 1308, el metge
de reis i papes Arnau de Vilanova, en el
seu Regiment de sanitat per al rei d'Aragó
parla de més d’una espècie de cítrics:
“...taronge e arange deuen star 1 any en
el arbre”; i anys més tard, Francesc
d’Eiximenis, en el seu “Regiment de la
cosa publica” (1383; una mena de guia de
bones pràctiques per al govern de la
ciutat) encara en parla de més: “Si en
frutas volem pensar, ací ha... pomes,
peres, teronges, llimons, llimes,
adzebrons, aranges, cireres de diversas
sorts...”.

El gran botànic valencià de prestigi
europeu Antoni Josep de Cavanilles (s.
XVIII) -a qui afortunadament tenim dedicat
un Institut, i ben a prop de Benaluaencara anomenava “de la Xina” a les
taronges dolces. I la gran expansió del
seu cultiu al nostre País es va produir a
partir d’una experiència del rector Monzó
a Carcaixent (la Ribera del Xúquer) l’any
1781, recollida pel mateix Cavanilles en el
seu llibre “Observaciones sobre la historia
natural, geografia, agricultura, poblacion y
frutos del Reyno de Valencia“ (1797). El que
arribaria a ser director del Jardín
Botánico de Madrid descriu també (II:284)
el goig per als sentits que suposen les
plantacions de tarongers:

Els cítrics, Jardí Botànic de València, Mètode

Durant els segles XVI i XVII, quan el
consum de fruita era un autèntic luxe en
altres països d’Europa, ací, a casa nostra,
les diferents varietats de fruita tenien una
presència quotidiana als mercats. I pel
que fa a les taronges no devien ser molt
escasses durant l’època en què dos
prestigiosos metges alacantins (Josep
Gosalbes de Cunedo i Jaume Segarra) es
formaven i impartien classe a l’Estudi
General (Universitat) de València, a finals
del segle XVI. De fet mossén Porcar,
beneficiat de l’església de Sant Martí, a
València, en el seu dietari o “Coses
evengudes”, que els estudiants la
Universitat gastaven taronges com a
Vicent Todolí, cítrics

Cítrics a la Safor, col·leccions

projectes durant els seus avalots.
Això sí, els grans difusors de les taronges
dolces (Citrus x sinensis), van ser els
portuguesos, que ja en el segle XVI
comerciaven activament amb el gran
imperi xinés. Per això en àrab es
distingeix entre la varietat amarga, naranj,
i la dolça, burtugal. El nom de Portugal
associat a la taronja dolça està present
també en altres llengües, com el turc
portakal, el persa portegal, el rumanés
portocala, el grec modern portókali, el
turc portakal, i en llengües italianes com
el piamontés portugal, el romanyés
portogallo o el napolità purtuallo.

“No solo son útiles los naranjos, sino
que amenizan y embalsaman el
recinto: siempre vistosos por el verdor
y brillo de sus hojas, por la multitud y
fragancia de sus ﬂores, y por la
hermosura de sus frutos, forman
vergeles hermosos con los cuales
alternan otros de frutales, multitud de
moreras y otros árboles. Recréase el
ánimo al descansar baxo aquellas
sombras, donde el gusto, la vista y el
olfato reciben agradables impresiones:
el movimiento de las aguas que corren
por aquellos canales, la variedad de
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José Ángel Guirao i Arturo Tresáncoras,
en “Entrañable Alicante. Curiosidades y
anécdotas de la Terreta” diuen, en el
capítol dedicat a La Candelaria:
“Una de las estrofas que el
alicantinísimo D. Eduard Irles nos
dejó en su insuperable poema
“Romans del bon alacantí”, que dice
J’aplega la Candelària
entre el resplandor diví,
Paraetes de taronges
I llimes que són d’or ﬁ.
Torró, rollets de punxetes,
castanyes, torrats i vi.
Sobre les ametlers en ﬂor
canta el primer teuladí.

La xiqueta de la figura és Isabel Escudero, que dècades més
tard seria la vicepresidenta segona de les Corts Valencianes
(2007-2011) pel Partit Socialista del País Valencià

frutos, la alegría de los naturales, y la
pureza del cielo producen grandiosas
ideas, tanto que algunos estrangeros
han creido hallar allí los sitios
deliciosos que Milton pintó en su
Paraiso perdido”.
I, per corroborar-ho, Cavanilles posa una
nota a peu de pàgina: “El Señor Juan
Talbot Dillon en su Viage a España, al
concluir el reyno de Valencia dixo:
«Such is the beautiful Valencia like the
garden of Paradise in Milton” (Així és la
bella València, com el Paradís en Milton)2.
Ben prompte van ser els valencians i
mallorquins els grans productors de
taronges dolces, fins el punt d’arribar a
fer ports especialitzats en el transport
(Borriana, Sòller). En el nostre cas, els
basquets
de
taronges
portaven,
primorosament embolicada cada peça en
paper de seda serigrafiat, les diferents
varietats de cítrics valencians que tanta
acceptació tenien en el mercat europeu.

La xiqueta de la figura és Isabel Escudero,
que dècades més tard seria la
vicepresidenta segona de les Corts
Valencianes (2007-2011) pel Partit
Socialista del País Valencià.
També es produïen taronges i altres
cítrics a Sevilla (sobretot les taronges
amargues base de la més típica de les
marmelades britàniques), i a Múrcia,
Portugal, Itàlia –on és molt apreciada la
varietat sanguina-, Israel, Califòrnia (on la
va dur el frare mallorquí Juníper Serra el
1565), Florida, etc.

Entrañable Alicante

Però va ser el poncil o poncem (Citrus
medica) el primer dels cítrics arribats a
Europa i des de l’edat mitjana té una
il·lustre tradició pel que fa a les confitures
(poncemat) i xarops.

Nos hace contemplar con la neblina
de un ensueño las singularidades de
una ﬁesta alicantina que el tiempo se
encargó de barrer y que hasta hace
muy pocas décadas gozó del máximo
favor popular y que hoy
desgraciadamente , si no fuera por las
dos o tres “paraetes” que se instalan
frente a la puerta de la Plaza de Toros,
no quedaría nadie, en absoluto, que la
recordase.
Hacemos memoria de lo que de ella
nos contaban nuestros abuelos:

El poncil és eixa mena de llimó gran i de
pell arrugada que tan fàcil era de trobar a
mitjans de gener en el porrat de Sant
Anton, al barri homònim del nostre
Alacant, i en el de la Candelària, pels volts
del 2 de febrer, junt a taronges i llimes de
suc més dolç.

Porrat, Entrañable Alicante

Poncil, part blanca

2. Es refereix a John Milton, el poeta anglés autor
de Paradise Lost (1667), “El paradís perdut”, un
dels clàssics de la literatura anglesa.
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Porrat de Sant Anton

apenas desmantelado el “Porrat de
Sant Anton”, los “carritos” de “torraos”,
“torró de novia”, “de alegría”, cidras y
ponciles, se trasladaban a
Campoamor, y com o un preludio
carnavalesco, aparecían por el
romántico Paseo las primeras
máscaras, que distaban mucho del as
que lucían en las festividades que se
avecinaban”.
Llimes i taronges; i uns poncils ben
aromàtics i dels quals, qui els ha tastat,
recorda el mos suau del mesocarpi o
escorça interior, blanca i grossa, que
envoltava la part sucosa, menys estimada.

particular
L’autor amb un poncil

En el Romanç del bon alacantí també hi
ha una altra estrofa relacionada amb els
cítrics:
“Porte del porrat taronges,
de l’horta, raïm valencí,
de Santa Faç, madalenes,
i del cor alacantí,
la sang que és mel i que és foc,
fondellol, el nostre ví.

A Alacant hi ha llocs on encara podem
trobar plantes comestibles “naturals”, no
cultivades, no afectades per la intervenció
humana. Entrarien en eixa llista herbes
com els llicsons, tàpenes, etc, ja
comentats en altres capítols, i en general
plantes que en cas de fam i misèria han
servit d’aliment als qui no en tenien molt
més. Com passava ací durant i després de
la guerra incivil.

Sí, en certa mesura, els humans “hem
penjat taronges en els arbres”.
PS. Un llibre ben recomanables per als
qui els no tan sols els agrade conèixer
l’enorme varietat de cítrics, sinó també
una Itàlia que potser no imaginava és “El
país donde florece el limonero”, d’Helena
Atlee. Paga la pena llegir-lo.

Al terrenys margosos i assolellats del
Benacantil i al Saladar d’Aigua Amarga
creix una d’eixes plantes que poden
proliferar espontàniament en les zones
més àrides i salades d’Europa, com les
que voltegen el nostre Alacant i que
tradicionalment s’han conegut amb el
nom de “cagalló de flare”, per la forma
de la seua inflorescència i la olor
nauseabunda que emeten en el moment
de la seua reproducció com a
mecanismes per atraure les mosques, els
seus pol·linitzadors.

El país donde florece
el limonero

Daniel

Es tracta d’una planta què resisteix unes
condicions tan dures gràcies a què ha

Climent Giner
Cagalló de flare
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Distribució del cagalló de flare

morion, penis), i com que és de color
escarlata se li diu, en llatí, coccineum.
Cynomorium coccineum. També són
al·lusius a la forma fàl·lica els fitònims o
noms populars “carajos de moro” (a la
Mancha), o “cipote real”. Nosaltres, però,
hem optat per un nom més escatològic,
“cagalló de flare”.

Cynomorium coccineum al Benacantil

desenvolupat una característica molt
particular: el parasitisme. A diferència de
la immensa majoria de les plantes,
aquesta no té clorofil·la ni fa la fotosíntesi,
ni té fulles ni les seues tiges són verdes.
Senzillament viu a costa de les
substàncies orgàniques que elaboren les
plantes a les quals parasita, com ara
tamarits, soses, barrelles i altres, gràcies
a uns haustoris o òrgans xucladors. I no
es considera una mala herba perquè no
envaeix camps de cultiu, sinó zones de les
anomenades naturals.

Se la pot trobar des de Mauritània fins el
sud d’Ibèria (des de l’Algarve portugués
fins Alacant, tot passant per la Mancha) i a
Sardenya i Sicília, i en particular era
simbòlicament molt important a l’illa de
Malta. I més cap a l’est se la troba a
Afganistan, Aràbia, Pèrsia i fins i tot a
l’Àsia central i Mongòlia.

La inflorescència, que és la part visible i
on abunden les flors. Té una forma que
explica molts dels noms populars com se
la coneix.

La planta va tindre el seu moment de
glòria gràcies a les propietats que li
atribuïren els metges de l’Orde dels
Cavallers Hospitalaris de Malta. Resulta
que a l’illa de Gozo, la segona en extensió
de l’arxipèlag de Malta, hi ha un illot rocós
d’uns 60 metres d’altura i amb el
capdamunt en forma de taula on
abundaven, fins el punt que a l’illot li van
posar el nom de Fungus, perquè es creia
que es tractava d’un fong, d’un bolet.

En textos antics se l’anomenava “fungus
melitensis”, fong de Malta, tot i que no és
cap bolet, sinó que el que queda al
descobert és la inflorescència d’una
planta paràsita.
Els noms que rep solen fer referència a la
forma de la inflorescència, una mena de
tija compacta cónica. Una manera de
fer-ho és associar la forma amb la d’un
penis erecte, excitat. En certa mesura això
és el que ve a dir el nom científic de la
planta, el nom genèric Cynomorium
significa “penis de gos” (kynon, gos, i

Maltese-fungus
Cynomorium-coccineum

Scent chemistry and
pollinators in the
Cynomorium

Es va suposar que la planta tenia valor
com a antihemorràgic, per tractar la
disenteria i per curar les llagues en la
boca dels xiquets. A més a més, per la
seua forma fàl·lica també li atribuïen

Cynomorium, en clot
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Cantabria Miralles
Guerra de Cantabria Miralles
Cynomorium, interior

Cynomorium, Malta
Fungus melitensis, Linne

propietats vigoritzants o per tractar
disfuncions sexuals. Res d’això era cert,
però com que es creia que era així (com
també passa avui dia amb tant de remei
“natural”) la planta va adquirir un cert
estatus simbòlic, i els cavallers
hospitalaris l’oferien com a regal als
nobles distingits i visitants de les illes
malteses.
Ara bé, com que es podia accedir a l’illot
escalant les parets, i el perill d’esquimar
la planta era tan gran, l’any 1746, el Gran
Mestre o General de l’Orde, el portugués
Manoel Pinto de Fonseca va situar-hi una
guàrdia permanent, a més de manar que
s’allisaren les parets per evitar els
agafadors que pugueren servir per
escalar la roca, per la qual cosa a l’illot
se’l va conèixer en l’idioma maltés com
Il-Gebla tal-General “Roca del General”. I
els intrusos s’arriscaven a passar tres
anys en les galeres de l’Orde. Tot i això la
planta va estar a punt d’extingir-se fins
que el 1800 es va prohibir definitivament
la seua recol·lecció, ni tan sols per a
obsequi de personalitats. Una mena de
“reserva natural”, de les primeres de què
es té constància.
Doncs bé, una planta tan carregada
d’història la tenim també a casa nostra. I

en èpoques pretèrites, fins la dècada dels
seixanta, els famolencs xiquets dels
vessants del Benacantil menjaven
“cagallons de flare”, amarg, això sí, però
com que havia tanta gana i era
comestible...1 En “El Tino, un torero de
leyenda”, conta l’autor, Tirso Marín Sessé,
en la pàgina 165:
“A Manolo Bou no había quien le
tocara al Tino, porque corría el peligro
de que s lo comiera a bocados. Manolo
vivía en el Raval Roig, muy cerca de
Santa Cruz, y solía repetir su frase
favorita diciendo que conocía a
Vicente [Vicentino > el Tino] porque se
había criado “al peu del Benacantil,
menjant cagalló de ﬂare”, que era una
planta comestible que brotaba por
generación espontánea en la ladera del
Benacantil y los chiquillos conocían
por tan escatológico nombre”.
I el mateix autor tornava a parlar-ne a
“Crónicas de vidas y tabernas”, ara
referint-se a la cantàbria, un herbero
alacantí elaborat per Destilerias Miralles:

Cagalló de flare,
llibre sobre el Tino

“La cantabria, señores! No em feu cas,
che,... ¿Quién ha dicho que la
1. Ximo, de Santa Creu, ens ho conta en el següent
vídeo: https://www.youtube.com/ watch?v=w3qg
CUz6EO4.

Cantabria Tenis

cantabria es mala? La cantabria es
buena, digestiva, estomacal. Está
hecha con hierbas aromáticas de la
sierra de Mariola, de la Serra Grossa,
los mejores aromas del campo, de
tomillo y de romero, de rabet de gat i
cagaió de ﬂare [sic]. Vosotros no
sabéis nada de nada. Preguntarle al
Tino, que se ha hecho torero al costat
del Benacantil, menjant cagaió de ﬂare
[sic] i margalló de les palmeres. »
Sí, el cagalló de flare, una de tantes
plantes oblidades però que han format
part de la nostra història.

Daniel

Climent Giner
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untast

de bolets
“De la natura a la boca”, però només
si es coneixen molt bé

De bolets hi ha molts, de diferents
propietats i amb diversos noms, però tots
són fongs que formen part d’un regne
anomenat Fungi.

Les comarques que formen la província
d’Alacant compten amb espais naturals
molt diversos i una riquesa micològica

Algunes espècies de bolets més habituals
al nostre territori es poden consumir
directament o quasi, és a dir, sense fer
una preparació prèvia massa complicada.
I seran eixos els que centraran l’atenció
d’aquest capítol.
Això sí, i sempre que es tracte de
potencials aliments silvestres, si no es
coneixen bé, millor evitar aventures. Les
intoxicacions per bolets metzinosos (igual
que per plantes tòxiques) poden portar
conseqüències molt negatives.

Per a molta gent són un tant estranys i
misteriosos, com si estigueren a cavall
entre el regne animal i vegetal. La ciència
que els estudia es diu micologia, i una
cosa està ben clara i és que tenen una
importància fonamental al cicle de la vida,
ja que s’encarreguen de reciclar gran part
la matèria orgànica dels ecosistemes.
Per aquest motiu és molt important
respectar els bolets (en castellà, “setas”)
als seus entorns i recollir-ne només les
espècies que coneixem i que es troben en
un bon estat de maduresa. A més, hi ha
una normativa que regula les quantitats
que es poden recollir, que cal usar una
navalla i un cistell de vímet o d’espart per
a arreplegar-los, respectar determinades
espècies, i que hi ha llocs on no es poden
agafar.

Però, recentment, a través de les xarxes
socials, les webs de micofília, programes
divulgatius en diferents canals de televisió
i sobretot, el seu aprofitament a la cuina i
en especial als bons restaurants, s’ha
produït un augment molt considerable
d’aquests productes a la nostra societat.
Aquest increment s’ha vist també
afavorit per la distribució als mercats i
supermercats que han apropat els
bolets a la ciutadania, que cada dia els
empren més als seus plats. Ens trobem,
per tant, davant d’un producte en
expansió i creixement que a banda de
les seus propietats organolèptiques i
culinàries, també presenten beneficis per
a la salut.

popular, es tracta d’una espècie molt
comuna a les zones de pinar, on hi fa
veritables estores, sobretot durant l’estiu i
la tardor. És un dels bolets que ix més
prompte en la temporada micològica.
El bolet de pi és comestible, però de baixa
qualitat si el comparem amb altres. Per
menjar-lo cal llevar la pell del barret que
és mucilaginosa i la part porosa, ja que
són lleugerament laxants. Es menja cru
marinat amb oli d’oliva i sal o bé barrejat
amb altres bolets.
· Bolet de tinta (Caprinus comatus)
El bolet de tinta ix després de pluges
abundants, tant les de primavera com les
de tardor. El podem trobar als bancals
erms i als parcs, però sobretot a les vores
de camins i a terrenys remoguts.
Aquesta espècie està considerada com a
bona per a consumir. El podem gaudir
cru, acompanyant a una amanida, o fregit
amb all i julivert. Això sí, hem de vigilar en
utilitzar només exemplars joves i
consumir-los ràpidament. I una cosa
més: convé no consumir alcohol quan se’l
menja.

Bolets que es poden dur “de la natura a
la boca”

Cistell d’espart amb esclata-sangs arreplegats al nord de la
província d’Alacant

· Bolet de pi (Suillus bellinii)
El bolet o fongo de pi, té la carn dura en
els exemplars joves però es torna tova
quan van fent-se vells. L'olor és fúngic i el
sabor dolç i suau. Com indica el seu nom

important amb, ¡més de mil! espècies
enregistrades (1.196, segons el Banc de
Dades de la Biodiversitat GVA, 2022).
Encara que tenim un ample ventall
d’espècies de bolets, no tenim molta
tradició pel que fa al seu reconeixement i
consum, a excepció de les comarques de
l’Alcoià i El Comtat.

Bolets de tinta
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Bolets de pi per a preparar un marinat amb sal i oli

conèixer bé els bolets i evitar aquells dels
quals no es tinga constància de la seua
comestibilitat.
· Esclata-sang (Lactarius sanguifluus)
L’esclata-sang és un dels bolets més
coneguts i apreciats al País Valencià. La
raó del seu nom, tant el popular com el
científic, és que quan es talla amb una
navalla segrega llet de color roig que pot
semblar sang.
Tòfona d’estiu ratllada sobre pit de pollastre

Turma

· Turmes (Rhizopogon roseolus)
Presenta un sabor lleugerament dolç i
suau i amb una olor afruitada. Es tracta
d’un fong que creix semisoterrat amb
certa freqüència als llocs on hi ha pins. Es
tracta d’un bolet de tardor encara que es
pot trobar a la primavera i durant l’estiu si
les condicions són bones. Les turmes són
mengívoles quan són joves i són bastant
apreciades. Encara que és un fong
abundant, és un poc difícil trobar
exemplars sans que no estiguen cucats o
en el punt de maduració òptim. Es poden
menjar crues i també formant part
d’arrossos caldosos, fregits i barrejats
amb altres bolets i carns.
· Tòfona d’estiu (Tuber aestivum)
La carn és ferma i compacta, encara
tendra, amb un característic olor i un
sabor molt agradable. La tòfona és un
fong hipogeu, fructifica enterrada a no
massa profunditat, associada a diferents
arbres formant micorrizes. D’aquesta
manera, la podem trobar de forma
silvestre en carrasques, avellaners,
coscolles, sureres, roures i alguns pins.
No obstant això, també es pot trobar

cultivada en algunes zones de l’interior de
València, com per exemple la Serra
d’Enguera i en Castelló la Serra del
Maestrat. La seua època d'aparició és
l'estiu, però segons l’oratge regnant la
temporada es pot avançar al mes de
maig.
La tòfona d'estiu té un bon aroma i un
agradable sabor, però no es cotitza a preu
tan alt com la tòfona d'hivern, Tuber
melanosporum, d’un preu de mercat
quàdruple. A pesar d’això, està considerat
molt bon comestible. S'usa principalment
com a condiment, directament sobre el
producte cuinat, per exemple als ous
batuts en una truita d'ou, en una botifarra
o en un pollastre rostit, o sinó també s'usa
per a perfumar oli d'oliva, per exemple,
amb el qual es poden amanir o cuinar
plats que quedaran aromatitzats amb una
mica de gust d'aquest bolet. L'oli es pot
usar per a ensalades o amanides i per
algunes verdures cuinades a la brasa o a
la planxa. També té un ús molt estès per a
fer variar i enriquir canelons, botifarres,
embotits, terrines de carn, peix i patés.

S’assembla molt a un altre bolet del
mateix gènere, el rovelló (Lactarius
deliciosus),
també
molt
apreciat
gastronòmicament. Els exemplars joves
tenen el barret convex, però quan creixen,
van aplanant-se i acaben en forma
d'embut. És un fong molt comú en anys
plujosos a zones de pinedes de pi blanc
(Pinus halepensis). Li agrada la calor i és
propi de llocs amb prou sol, encara que
també creixen a les vessants d’ombria
quan les temperatures són bones. Això sí,
només el trobarem en llocs on hi haja
hagut pins. S’anomenen rogles els llocs
on solen eixir aquests bolets quan es
donen
les
condicions
ambientals
adequades; el coneixement d’eixos rogles
és un secret que passa de pares a fills. Es
tracta d’una de les espècies més popular
i apreciada a nivell gastronòmic. Una de
les formes més simples de consumir-los
és al forn o a la brasa amb un bon rall d’oli
i un pessic de sal, tal i com es pot veure en
el fragment de la pel·lícula de Berlanga
“La escopeta nacional” recollit en aquest

Bolets que necessiten molt poca
preparació
Molts dels bolets comestibles són més
agradables de menjar i fàcils de digerir
després de passar per un procés de
transformació culinària relativament
senzilla. Ací en van uns quants casos, tot i
tornant a advertir de la importància de

youtube https://www.youtube.com/watch?
v=5-qxzfGeli8
Per altra banda, tant esclata-sangs com
rovellons combinen molt bé amb arrossos
tant de carn com de peix, gaspatxos,
guisats, coques i fregits. També és
important saber que en menjar-los es pot
acolorir l'orina, amb un color similar a la
“sang” del mateix fong.
· Gírgola de panical (Pleurotus eryngii)
Coneguda en castellà com a “seta de
cardo”, es tracta d’una espècie lligada
principalment als panicals (Eryngium
campestre), encara que pot créixer sobre
altres umbel·líferes. Es desenvolupa de
forma sapròfita sobre les arrels
d’aquestes plantes en les cotes superiors
de la serra. Li agraden els terrenys erms,
marges, vores de camins, etc.

Gírgoles de panical
Fotografia de Tono Belda

Panical (Eryngium
campestre), als peus del
qual creix

Esclata-sangs rostits a la brasa
Fotografia de Tono Belda
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parcs on troba el principal hàbitat. És una
de les espècies comestibles més popular
a nivell gastronòmic, Es menja torrat o
saltejat amb alls, llonganisses, carn o ou.
Es pot trobar al mercat i conservar al
congelador sense problemes.

La seua olor és suau i lleugerament
anisada. El seu sabor és dolç i molt
agradable. És un fong que fructifica tant
en primavera com a la tardor si les pluges
són abundants. Està considerant com un
excel·lent comestible degut a la carn fina i
l’aroma agradable. Es pot utilitzar per fer
a la planxa, en remenats d’ou, gaspatxos,
fregits,
arròs
caldós
i
estofats.
Tradicionalment s’han assecat penjades
d’un fil per tal de conservar-les i després
es rehidraten amb aigua calenta.
· Orelletes (Pleurotus ostreatus)
La gírgola és un bolet que creix en
flocades després d'uns dies de pluja i
humitat, tan a principis de tardor com a
mitjans de primavera. Li agraden les
temperatures suaus i pot fer més d'una
florada a l'any, per aquest motiu és un
dels bolets que es cultiven amb propòsits
comercials. Es pot cultivar a casa en bales
de palla i troncs de planifolis. El trobem
lligat a fusta morta, en general de molts
arbres, però és al riu i als parcs on troba
el seu principal hàbitat.

· Les tòfones o turmes del desert
La seua carn és compacta i sòlida d'olor
agradable però feble i amb un sabor
igualment agradable de fruita seca.

Orelletes sobre tronc de planifoli
Fotografia de Tono Belda

Les gírgoles són bons comestibles i es
venem en grans quantitats als comerços.
Es pot fer rostida a la planxa, fregida amb
alls, remenada amb ou, guisats i arròs
caldós. Podem trobar una diferència
important al tast entre les orelletes
comercialitzades i que creixen a les bales
de palla i aquelles que ho fan de forma
natural a la fusta dels arbres de fulla
caducifòlia.

Al costat, una de les plantes les arrels de la qual li serveixen de
suport (fotografia, amb autorització de l’autor, del blog Apatita
[http://www.apatita.com/herba rio/floradealicante.php], sobre la
flora d’Alacant; molt recomanable)

Material recomanable per saber-ne més
Aparici, R.; Conca, A.; García, F. i
Mahiques, R. 1996. Bolets de la Vall
d’Albaida. Obra Social Caixa Ontinyent.
190 pp.
Belda, A. (Ed.). 2015. Bolets del País
Valencià. Servei de Publicacions de la
Universitat d’Alacant.

· Bolet de xop (Cyclocybe aegerita)
El bolet de xop fructifica ràpid després
d'uns dies de pluja, tan a principis de
tardor com a la primavera. Li agraden les
temperatures suaus i pot fer més d'una
florada a l'any, per la qual cosa és un dels
bolets que es cultiven amb propòsits
comercials.
També es pot cultivar a casa en bales de
palla i troncs d’arbres de fulla plana. Li
agrada molt la fusta morta, de molts
arbres, però és als voltants del riu i als

Aquesta espècie fructifica en terrenys
argilosos o sorrencs, amb predilecció per
pH bàsic, i lligada inexcusablement a
plantes del gènere Helianthemum amb les
quals forma micorriza. Així, creix en
grups, emergint de la terra molt poc, ja
que és una espècie semihipogea, i la seua
època d'aparició és la primavera. Es
tracta d’una espècie comestible de bona
qualitat
que
és
habitualment
recol·lectada a les zones on fructifica, és
cultivada en alguns llocs i arriba al
mercat un preu notable en anys
d'escassetat.
Tradicionalment
s’ha
emprat rostida a la planxa amb oli i sal i
de vegades per a fer arrossos caldosos.

Turma o tòfona del desert
Fotografies de Tono

Oltra, J.E.; Dura, J.D. i Conca, A. 2015. Els
noms dels éssers naturals. Institut
d’Estudis de la Vall d’Albaida.

Tono

Belda Antolí
Bolets de xop rentats per a ser consumits en breu
Fotografia de Tono Belda

Departament de Ciències de la Terra
i del Medi Ambient
Universitat d’Alacant, antonio.belda@ua.es
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Ací també s’han menjat les figues de pala,
tot i que amb un repertori culinari molt
menor. Malgrat que en madurar són
sucoses i de sabor dolç, l’astringència de
les llavors fa que puguen produir,
consumides
en
excés,
severes
obstruccions intestinals, per la qual cosa
també s’han utilitzat per tallar les
diarrees.
De totes les cactàcies comestibles, tan
sols una es va instal·lar a Europa fins
formar part del paisatge, l’Opuntia
ficus-indica, un cactus de múltiples
rames articulades i aplanades, “pales”,
que des del segle XVI resideix en els
ambients
assolellats
del
litoral
mediterrani,
fàcilment
localitzables
gràcies a la seua arquitectura tan
inequívoca com impredictible.
Segons els cronistes Gonzalo Fernández
de Oviedo (Historia natural y general de
las Indias), Álvar Núñez (Naufragios) i Fra
Bernardino de Sahagún (Historia general
de las cosas de la Nueva España), els
fruits d’alguns cactus formaven part de la
dieta dels primitius americans. En
particular les figues de pala (Opuntia
ficus-indica),
que
els
asteques
anomenaven nochtli i actualment els
mexicans, tuna.
Fra Bernardino de
Sahagun assenyala, en la Historia general

L’autor, amb una figuera de pala al castell de Santa Bàrbara

de las cosas de la Nueva España, que les
tunas eren un dels aliments més estimats
pels diferents pobles mexicans, que les
menjaven fresques i seques.
L’imperi asteca va basar part del seu èxit
en el desenvolupament d’una agricultura
altament qualificada, amb excel·lents
tècniques de cultiu, i després de segles de
modificacions, seleccions, creuaments
entre mutants de l’Opuntia ficus-indica,
que anomenaven nopalli en llengua
nàhuatl, d’on deriva l’actual nom de nopal
per a l’arbust, van obtenir les
aproximadament
seixanta
varietats
d’aquesta espècie que avui dia cultiven:
alfajayucan, memelo, de tuna amarilla i,
sobretot, xoconostle, de tunas molt àcides
que es fan servir com a espessant i
condiment en la rica i complexa cuina
mexicana. A Mèxic també es prenen tunas
en escabetx, salmorra, melmelades i
dolços, i fins i tot les pales més tendres,
tallades a tires i a la planxa, que
constitueixen els populars nopalitos.
Altrament, si mesclen tunas de diverses
espècies en olles tapades i deixen
fermentar el suc, obtenen una beguda
vermella lleugerament alcohòlica, el
calonche.

En ser duta a Europa, les diferents
llengües van tractar de donar un nom a la
nouvinguda, que en la major part dels
casos va ser de caràcter descriptiu o
relacionat amb uns altres fruits més
coneguts, com el valencià figa de pala
(figuera de pala, palera), el castellà higo
chumbo (chumbera) o l’anglès prickly
pear (“pera espinosa”). En uns altres, es

Figues de pala, a un mercat de Sicília
Fotografia de Xavier Baixauli

va al·ludir a un pretès origen geogràfic, tot
i que equivocat en la major part dels
casos, com en el galaicoportuguès
figueira da India, l’euskera indiapico,
l’italià ficco d’India, el sicilà fichidindie, el
francès figuier de Barbarie, o el català
oriental figuera de moro.
Però també era conegut, almenys per la
gent més culta, el nom mexicà de nopal.
Ho podem comprovar en la cèlebre letrilla
o corranda “La millor terra del món” que
el polític i escriptor Mariano Roca de
Togores, Marqués de Molins, va llegir per
primera vegada el 1841 en la societat
literària del Liceo Alicantino com a una
mena d’homenatge a Alacant; la va
presentar com a una mena de missiva en
vers dirigida al seu amic el també
escriptor Manuel Bretón de los Herreros,
i comença així:
Sépades, señor Bretón /que de
poniente a levante
/ es sin dudar Alicante / la millor terra
del món.

Llibre “Herbari. Viure amb les plantes” (2012), amt tot un
capítol dedicat a la figuera de pala
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s’han cultivat les paleres, tant en el
passat com en l’actualitat i per a finalitats
diverses, des d’obtindre el fruit fins a
fer-les servir de tanques de separació
entre finques o de tallavents en les
plantacions.
Sobre les arèoles brollen les flors i les
noves pales; i, si la pala cau a terra, li’n
brollen de noves, amb les arrels
corresponents, fins formar una nova
palera. Durant l’estiu, cada arèola de la
cara més il·luminada, o de la de la vora
superior,
desenvolupa
una
flor
“assentada”, això és, sense peçó o pecíol.
Pastisseria a Sicília, amb cistella de fruites de massapà on hi
ha figues de pala

En la setena estrofa diu l’autor, fent
referència a les paleres, que:
Junto al nopal de occidente / se alza la
palma lozana /
y en la estación más temprana / ni aún
el almendro imprudente /
de dar su ﬂor se arrepiente / al soplo
del Aquiló1; /
que es sin disputa Alicante / la millor
terra del món.
Tornant a la descripció de les paleres,
sobre les pales es desenvolupen una
mena de coixinets eriçats d’espines que
poden ser de dos tipus: un màxim de tres
són fortes, robustes i llargues, i es
desprenen amb el temps, mentre que la
resta, els gloquidis, són punxes fines, de
puntes ganxudes, i disposades com les
agulles d’un coixinet de cosir; aquestes
últimes són, en realitat, fulles reduïdes a
la mínima expressió que han reemplaçat
les efímeres però suculentes fulles que
n’ixen cada primavera però que cauen als
quinze dies. Com que els gloquidis es
desprenen amb facilitat quan fa vent, no

1. En la mitologia romana, Aquiló era el déu del vent
del nord, fred i tempestuós, que els grecs
anomenaven Bòreas i nosaltres tramuntana.

Paleres Burbank en el modèlic Centre de cultura tradicional i
Museu escolar de Puçol, inclós en el llistat del Patrimoni mundial
de la UNESCO

convé posar-se a sotavent d’una palera si
no es vol acabar estarrufat de punxes
finíssimes, quasi invisibles i molt difícils
de llevar de la pell de l’incaut que s’hi ha
aproximat.
Malgrat tot, hi ha una varietat
pràcticament inerme, la Burbank
aconseguida gràcies a l’encreuament de
dos mutants espontanis que no tenien
espines. Malgrat que el seu “inventor”,
Luther Burbank (1846-1926), pretenia
transformar els deserts nord-americans
en terres de pastures, avui dia tan sols
s’usen com a farratge per al bestiar en el
nord de Mèxic, la qual cosa constitueix
indirectament, menjar per als humans.
Això es pot considerar un èxit i dels grans,
ja que des d’un punt de vista agronòmic, el
cultiu de nopales arriba a constituir un
dels més eficients del món, ja que a la vall
de Mèxic, en una zona d’escassa pluja i
sòl pobre, els indígenes xochimilcas (“els
que fan créixer la flor”) aconsegueixen
produccions de més de vuitanta tones, per
hectàrea i any d’excel·lent matèria
alimentària. A les nostres terres també

Tabarca, amb files de paleres per protegir del vent els cultius
(d’un reportatge antic de TVE)

Gran i de color groc, la flor alberga, en el
tàlem nupcial, tant els estams masculins
com el pistil femení, tot i la marcada
aversió per qualsevol tipus de relació
incestuosa. La floració és escalonada i
cada flor dura oberta 48 hores, temps
suficient perquè, com que és tan
cridanera, siga pol·linitzada per insectes
de diferent tipus, des d’abelles, a
mosques i papallones.
El fruit, la figa de pala o tuna, és una baia
comestible, que passa del groc al vermell
fosc en créixer i madurar. Ocasionalment,
en certes zones d’Almeria es fan dues
fructificacions per any, una per l’agost i
l’altra al novembre (chumbos de retallo).
La figa de pala té l’aspecte com de bota de
vi, i l’àpex, pla, està coronat per les restes
de la flor fins que el fruit arriba als dos
terços de la mida final, i aleshores cauen
eixes restes. Ja ho apunta l’endevinalla
popular
Té espines i no és bacallar,
porta corona i no és capellà,
bovo serà que no ho endevinarà.
¿Què és?
Un dels nostres escriptors més reeixits,
l’alacantí Gabriel Miró, devia ser un bon
aficionat a les figues de pala. Llegim, si
més no, el que diu en el segon capítol de
“Nuestro padre San Daniel”:

Plantació de paleres, a Montfort del Sit (el Vinalopó Mitjà), any
2018. Cada vegada se n’exporten més, p.ex, a Luxemburg, on
està presa la fotografia de d’alt
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Una vegada agafades les figues de pala
(sovint, amb una canya badada i amb una
pedra a l’interior, es tracta de llevar-li les
punxes; això se solia fer refregant-les per
terra amb una granera o, per als que
vivien prop de la mar, deixant-les a voramar perquè l’anar i tornar de les ones (“el
trencall del maror”, com diuen a la
Vilajoiosa) deixara la pell neta com una
patena. Ara ja es podien agafar sense por
a punxar-se, pelar-les i menjar-les.
Perquè, convenientment pelades, han
sigut una menja molt estimada, fins el
punt de vendre’s pels carrers, tal com
recull la següent cançó popular de
Cocentaina no exempta de doble sentit:
“Entre la fruta que necesariamente
había de comerse madura, ninguna de
colores tan bermejos y dorados, de
pulpa tan zumosa de miel, ni de sabor
en sí tan oloroso, proque era el sabor
de su perfume, como el higo chumbo,
higo de pala, pero nacido en los
nopales arrabaleros”.

Vint-i-cinc en un roglet
Tots menjant ﬁgues de pala
I allí estava Ramonet
Que la nóvia lis pelava.
[amb la variant ﬁnal, més arreuota de:
I el bèstia de Javalioes
Que sense pelar les menjava)

Les figues de pala són riques en
carbohidrats, greixos, proteïnes (amb
vuit aminoàcids essencials), calci, ferro, i
vitamines A (retinol), B (tiamina-B1,
riboflavina-B2, niacina-B3) i C (àcid
ascòrbic). I també en carotens i
betaxantines, pigments que poden
alarmar els consumidors perquè tinyen
de vermell l’orina. Per això, no és estrany
que en el Sumario de la natural historia
de las Indias, el castellà Gonzalo
Fernández de Oviedo (1478-1557)
s’espante en comprovar el miracle
cromàtic que li esdevenia en cada micció:

Com que la pell del fruit està proveït
d’arèoles plenes d’espines, suposa un
risc agafar les figues de pala amb la mà, o
situar-se’n a sotavent, fins i tot després
de madurar o ser recollides.

https://ia600309.us.archive.org/2/items/CanonerDeCocentai
naVolumIi/QuanJoEraXicoteta.mp3

Canya badada per collir figues de pala, fotografia de Josep
Menargues

Un parell de figues de pala preparades per ser engolides, sense mastegar per evitar que les vinces es queden entre les dents o clavades en
els queixals

“No osaba verter tanta [orina] quanta
pudiera o me pedía la necesidad por
temor a desangrarme”.
Per altra banda, el suc de les pales s’ha
fet servir en medicina popular valenciana
per reblanir els abscessos, i per fer
cremes hidratants i xampús. I les flors, en
infusió, per a calmar la tos i reblanir les

mucositats de les vies respiratòries.
Altrament, no deixa de ser curiosa la
creença popular, àmpliament estesa, que
una pala de palera, penjada en una de les
parets de casa, és el millor remei per
evitar la gelosia entre els germans o entre
els membres de la parella.
Sí, les figues de pala, tot un calidoscopi
etnobotànic.
I faig meues les paraules que el 14 de
febrer de 2022, amb motiu de la creació
de la Fundació homònima, va dedicar el
director del Museu Rafael Martínez a
l’iniciador i ànima del projecte, Fernando
García Fontanet (Alacant, 1942) en aquesta partida d’Elx:
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“En 1968 va arribar al col·legi de Puçol
un jove mestre, Fernando García
Fontanet, erigint-se en autèntic
factòtum d’una comunitat immersa en
un procés d’importants canvis. Va ser
probablement
la
nostàlgia,
el
sentiment de pèrdua d’identitat, lo que
el va portar a emprendre un viatge al
que uns altres es van anar sumant. [...]
Fernando va emplaçar els seus
alumnes a ser curiosos i les aules del
Camp d’Elx es van començar a omplir
de cançons, refranys...
Aquí va començar tot: el Museu
Escolar de Puçol afona les arrels en
l’escola adaptada al medi, un projecte
educatiu que va eixir de l’escola i va

arribar a la comunitat, fent-la partícip
d’una iniciativa que anys més tard la
UNESCO reconeixeria com exemplar”2.

Pels volts de l’agost de mil nou-cents
trenta-vuit es vivien les amargues
conseqüències de la guerra. Els hòmens
eren al front, combatent, i els camps
restaven abandonats. Les dones, les
criatures i la gent major patien por,
incertesa i fam, molta fam.
“Des que ma germana havia quedat
ingressada en l’hospital provincial, el
de Sant Joan de Déu, al Pla del Bon
Repòs, ferida en el bombardeig del
vint-i-cinc de maig de 1938, cada dos
dies, de bon matí, ma mare deixava el
meu germanet menut amb una veïna i
a peu, ella i jo, ens anàvem cap a
Alacant.

2. Aquest Centre suposa el tercer guardó de la
ciutat d’Elx com a Patrimoni mundial de la
UNESCO, junt al Palmeral històric i el Misteri d’Elx.
He tingut el privilegi de col·laborar-hi durant tres
anys -després de la meua jubilació i abans de
començar a tindre néts- i estic totalment d’acord
amb el reconeixement de la UNESCO d’incloure’l
en el registre de “Bones pràctiques de salvaguarda
del Patrimoni cultural immaterial”, al que afegiria
el d’excel·lència educativa.

Per a mi sempre representava una
excursió, un divertiment, que em
lliurava de les cues per a recollir les
quotes de racionament o de les hores
mortes esperant el moment de dinar.
Baixaven a l’hospital, per dur menjar i
fer-li companyia a ma germana.

Daniel

Climent Giner

Hospital provincial d’Alacant, en els anys trenta; i imatge a la
façana
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Quina cara se’m posava quan ma mare
treia el poquet menjar que havia pogut
aconseguir. Totes tres els compartien,
encara que, com era natural, els
millors trossets se’ls enduia la malalta.
Després de dinar, mentre ma mare,
asseguda al costat del llit de ma
germana,
feia
una
becadeta,
m’ajuntava amb altres xiquets,
familiars de malalts, i jugàvem pels
jardins de l’hospital. ¡Era com si mai
no haguera hagut guerra!
Cap a les quatre ma mare em cridava,
besava ma germana, tornava a
arreglar el llit, i caminant, ens en
tornàvem cap al Campello. De
l’hospital eixíem a buscar el tramvia
que ens portava a Sant Joan.

Tramvia de l’Horta, en els anys 60
Font: Los tranvías de Alicante

Després, enﬁlàvem pel camí del
Fabraquer que passava a la vora de la
ﬁnca d’eixe nom, molt a prop del riu
Sec i del Campello.
M’agradava de fer aquesta senda
perquè, a més d’ésser una bona drecera
que acurtava el camí, tenia el mèrit de
trobar-se creuada per una séquia que
quasi sempre duia aigua; a més a més
que, des d'allí, sentíem l'olor de la mar
i ens conﬁrmava que prompte seríem a
casa. Per això, quan hi arribàvem, era
parada obligatòria seure al ribàs de la
séquia per a reposar forces i
refrescar-nos”.

Continua Encarna:
“Aquella vesprada d’agost el sol badava
les pedres, era com una llosa al cap que
ens oprimia; l’aire espés i asﬁxiant ens
feia caminar lentament. Suades i
cansades arribàrem als bancals del
Fabraquer. Érem a la vora del camí. Al
fons, la caseta tancada perquè l’amo
feia mesos que havia sigut reclutat. Els
seus bancals, ﬁns feia poc exuberants
de raïm, d’ametles i de garrofes, eren
uns secarral ocupats per herbes i
matolls. Els ametlers i els garrofers,
assaltats per la fam de la gent, eren el
testimoni de la terra erma: ni una
ametla, ni una garrofa madura, només
verdes, de les que no es poden menjar.
A un costat del bancal, per on passa la
séquia, un gran garrofer que ja havia
conegut altres guerres, ens va oferir la
frescor de la seua ombra. Allí ens
arreceràrem protegides del sol i amb la
frescor del ﬁlet d’aigua que corria pel
reguer.

Els llavis estan secs i els remullem amb
un poquet de l’aigua de la dula. Tan
cansades i eixutes estem que no podem
ni parlar.
El silenci només es veu acompanyat
per la remor de l'aigua de la dula i pel
fremiment de les fulles del garrofer que
hi ha al marge de la sèquia i que ara
ens ofereix la seua ombra densa,
saludable.

se sap que en temps de fam no hi ha pa
dur!
Vaig alçar els ulls, el rostre de ma
mare, aprimat i ullerós, reﬂectia el
cansament de la soledat. Feia tants
mesos que lluitava a soles per tots
nosaltres!
Mesos
de
por,
d’inseguretats, d’absència. Mesos de
fam, de molta fam!
Els garrofers no tenen ni una garrofa.

Ma mare es refrescà la cara i els
braços. Jo, amb els peus dins de l’aigua,
jugava amb una barqueta que m’havia
fet amb una fulla de canya.

Ningú no pot esperar que caiguen, i les
agarren només madurar a l'arbre, com
els ametllers, que no han esperat a
espellucar-los.

Són dies de fam, de racionament, i a
més de ma mare i els meus germans hi
ha dos menuts de nou mesos, el germà
i una cosineta que hem acollit.

Absorta la mirava mentre les meues
mans, nervioses, com si tingueren vida
pròpia, rascaven la terra blana i
humida que vorejava la sèquia; i, d’on
tantes vegades m’havia assegut per
jugar, sorpressivament, toquen una
cosa soterrada que, dura i rugosa com
és, no sembla una pedra.

De sobte m’assaltà la fam, i em va venir
al pensament la imatge d’aquest
darrers mesos, sempre fent cua amb la
llibreta de racionament. Donaves un
cupó i et donaven el pa. Novament una
altra cua per a traure la llet. Tornaves a
fer cua i amb un altre cupó et donaven
tabac que, com que no el fumàvem, el
canviàvem amb un veí per saquets de
ségol que amb el molinet del café
molíem i féiem unes coquetes més
fosques i dures que les de blat però que,
a nosaltres, ens semblaven de glòria. Ja

Conscientment, rasque més a fons i
trac, plena de fang, una garrofa.
–Mare, mare, una garrofa!
Ma mare va eixir del seu ensomni;
somrient em mirà i agafà la garrofa.
Lentament, amb delicadesa, li va llevar
el fang i la rentà en l’aigua. Després la
va torcar amb el seu mocador Els meus
pensaments s’abandonaren al deler de
les garrofes torrades... o quan mòlta,
en el molinet de café, es feia una pols
dolça, com la del cacau, que
mesclàvem amb aigua... i és que les
dues estàvem cansades i teníem molta,
molta gana...
Després, clarejada de fam com estava,
novament em mirà i, amb la veu
endolcida per l’estima, em va dir:
–Menja-te-la ﬁlla!”.
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Llegendes alacantines, Leandre Iborra

A la vora de la mar, portada

Aquest article és un híbrid d’entrevistes
fetes a Encarnació Giner i Parodi
(1925-2015), ma mare, tant per Leandre
Iborra i Polo, i que va recollir en el seu
llibre “Llegendes alacantines”, com per
mi mateix.

Leandre

Iborra Polo
Mestre i escriptor

A la vora de la mar, presentació

Daniel

Climent Giner

Els diferents idiomes han donat distintes
solucions a la manera d’anomenar les
plantes; això ha suposat un galimaties per
a qui vol transitar entre plantes i llengües;
i per això la unificació terminològica que
va fer el suec Carl von Linné en el segle
XVIII va suposar un enorme salt qualitatiu
a l’hora de compartir informació i de
classificar de manera estricta el món
vegetal. Això no obstant, els fitònims
continuen conservant informació; i sovint
molt bona i que expressen de manera
més concisa i comprensible que els noms
científics. Altrament, i mentre els fitònims
són d’ús comú per als parlant d’una
llengua, els noms botànics sovint són
percebuts com una barrera per als no
iniciats, com una mena de patent d’ús
exclusiu i excloent pels botànics. Però, els
fitònims també poden actuar de pont
entre la cultura, la botànica popular i els
avanços científics.
Posarem com a exemple un camp
semàntic, el dels làtexs o “llets”
vegetals d’algunes plantes com ara les
lletugues o encisams, els lletsons o
llicsons i les lleteres o lletreres. I
ampliarem el tema ara amb els animals i
amb els errors derivats de no entendre

Lletsó, als peus d’una paret

algunes relacions entre les plantes, la llet
i nosaltres mateix.
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Lletsons
Hi ha unes plantes els fitònims de les
quals comparteixen un radical ben
productiu, “llet”, derivat del llatí popular
lacte. Es tracta dels lletsons (o llicsons)
–Sonchus– i de les lletugues (o encisams)
–Lactuca. Tots estos grups de plantes
presenten variants, tant per deformacions
com per addicions i adjectivacions.
En el cas dels llicsons (Sonchus sp),
fitònim ben popular, costa trobar-hi l’ètim
original, llet, mentre que resulta fàcil
fer-ho en el mallorquí lletsons; i un
fitònim emparentat seria el francés
laiterons (de lait, “llet”).

Lletsó, unes fulles tallades on s’aprecia la “llet” que hi vessa

Llegim el que ens diu Bernat Capó en el
seu “Costumari valencià”, en l’entrada
“Lletsons”:
“L’habitud de menjar lletsons és
intemporal i, pel que podem
manifestar els qui vivim als pobles,
imperible. La denominació de lherba
pot canviar segons la comarca: llecsó,
llicsó... encara que el nom correctes és
el que hem emprat per encapçalar
aquest comentari, ja que el seu origen
és llatí i fa referència al suquet molt
paregut a la llet que surt quan en
trenques una branqueta”.

El lletsó el trobarem per qualsevol lloc,
per les vores dels camins, per tot el camp,
entre les pedres dels marges, per algun
balcó de cases ruïnoses, per les junteres
dels taulells i fins i tot pels campanars de
les esglésies, on la neteja resulta
impracticable. A propòsit d’això, hi ha una
tradició referida a algun dels nostres
pobles que dóna el malnom de lletsoners
als seus habitants perquè un malaurat dia
tinguren la pensada de fer pujar un ruc al
campanar perquè es mengés un lletsó. La
gent no perdona, és irònica i punyent.
De l’abundància del lletsó es pot pensar
que es tracta d’una mala herba i res més
lluny de la veritat, ja que no solament és
bona
sinó
també
alimentosa,
possiblement per causa de la seua saba
lletosa. En tenim nombroses varietats,
totes bones per al cos, però les més
conegudes són les de cadernera, la més
tendra de totes, com ho prova el fet que
els ocellets la picotegen; de foc, la que hi
ha pels camins i que no convé agafar si no
es troba a una altura suficient perquè no
hi puga arribar la pixarada dels gossos; i
d’ase, un poc punxant i que resulta
bastant molesta.
L’enciclopèdia diu del lletsó que es tracta
d’una herba bona per al bestiar i els
conills. L’autor, pel que hi ha escrit,
sembla que no ha xafat mai els nostres
camps i no ha esmorzat tampoc amb un
dels nostres llauradors. No neguem que
cabres i conills en mengen, però és
l’home qui en fa la tria i es queda amb les
més tendres. Us convidem que feu una
prova i amaniu una bona ensalada. Cal
arreplegar un bon manoll de lletsons i
anar arrancant-ne les branquetes, les
quals, una volta separades del tronquet,
rentareu i deixareu en aigua una estona
perquè s’enduresquen una mica. Si en
teniu a mà, hi podeu afegir ceba, ràvens,
tomaca i olives verdes trencades i tota la
mescla ben amanida amb abundància
d’oli, un raget de vinagre i molt
ensalgada. El refrany ho diu ben clar:
“L’ensalada, salada i molt oliada”. Els

Tall d’un tronxo de lletuga on s’aprecien les gotetes de “llet”
que flueixen
Sonchus tenerrimus, lletsó, entre les lloses d’un terrat;
I unes fulles junt a uns ràvens

antic amb alguna funció medicinal o
alimentària. En aquest cas, el làtex que
desprenen les varietats silvestres de
lletuga va dur als antics egipcis a
relacionar aquest vegetal amb el semen i
la fertilitat, i a relacionar-lo amb el déu de
la fertilitat i la vegetació, Min, fins el punt

lletsons substitueixen amb avantatge
altres tipus de verdures, com poden ser
l’encisam [la lletuga] i l’escarola. I una
recomanació final:
“Si la mengeu a pessics li trobareu un
sabor més plaent, ja que per força
hureu d’anar xuclant-vos els dits.
Aproﬁtem l’experiència del camperol
que des de sempre ha sabut desvetllar
els secrets de la naturalesa.»

Déu Min, amb el
penis erecte i dues
lletugues prop, en
dos baix relleus
egipcis de diferent
època

Lletugues
En alguns casos, i pel que fa a la llet que
contenen, fins i tot el nom botànic mostra
el vincle lingüístic indicador: Lactuca; de
fet, en moltes llengües es manté la relació
entre etimologia i percepció dels efluvis
lletosos: l’italià lattuga, el gallec leituga, el
francés laitue, i fins i tot l’anglés lettuce
(tot i que llet en anglés es diu milk).
Com en tants altres casos, l’aparença de
la planta es va relacionar en el pensament
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Euphorbia, lletrera, amb goteta de llet

que els noms per al penis i la lletuga era
el mateix (en transcripció, mnHp). Més
encara, al principi de l’estació de la collita
es traïa del temple la imatge del déu en
processó pels camps, cosa que formava la
part central del “festival de la eixida de
Min”, durant el qual es beneïen els cultius
i se celebraven jocs gimnàstics en el seu
honor.
En un sentit similar, en Cántica (de la)
serrana -una de les parts de què consta el
Libro de buen amor, de l’Arcipreste de
Hita- llegim, en el castellà del segle XIV la
disputa entre un viatger i una serrana que
per deixar-lo passar li demana relacions
sexuals; i entre altres coses la serrana fa
servir la lletuga (lechiga, en el text) en el
doble sentit de verdura i ejaculació:
Dis: “Huésped, almuerça, Quien dones
me diere”.
Com tant la llet de la lletuga (o encisam)
com la del llet-só (o llicsó) tenen un punt
amarg, és habitual posar-los uns minuts
en aigua abans de fer l’ensalada o
amanida. I tot i que ara ens estimem que
les lletuges o enciams siguen com més
dolces millor i sense cap degoteig viscós,
en el passat no era així: en època romana
i durant l’Edat Mitjana eren més preuades
les lletugues amargues i riques en làtex;
de fet hi havia l’ofici de recol·lector de la
llet que rajava de les lletugues, molt
estimada entre els patricis per les
atribuïdes virtuts medicinals del suc,
basades sobretot en el seu poder porgant.
Lletreres
Tot i l’aparença similar les diferents llets o
làtex dels vegetals no són iguals. Mentre
que les anteriors no són tòxiques, les de
les lletreres (Euphorbia) ho són, i molt, a
més d’irritants.

El làtex de les lletreres és marcadament
tòxic i càustic a causa d’uns èsters di- i
triterpènics que conté. En contacte amb la
pell sol produir bombolles, tot i que la
causticitat s’ha utilitzat en medicina
casolana contra les berrugues, cosa que
recorden els antics fitònims anglesos de
wart spurge i wart grass [“herba de
berrugues”]. Uns altres noms anglesos
ben interessants fan referència a eixa llet
com madwoman’s milk (“llet de mala
mare); i al·ludeix al làtex el nom occità de
lachuscla (de lach, “llet”). La llet de les
lleteres, tot i que en quedar sobre les
mans és transparent, pot afectar els ulls,
el gland si es toquen amb elles; de fet, el
contacte amb les mucoses és encara molt
pitjor i produeix inflamacions doloroses i
potencialment molt perilloses.
De fet, com que el làtex viscós i blanc
era associat antigament al semen, la
llet de la lletera servia per configurar
un ritual iniciàtic certament cruel per al
trànsit a l’adolescència: s’induïa al
xiquet a refregar la saba de la lletera
sobre el penis, la qual cosa l’engrossia,
produïa una pseudoerecció, al preu d’un
dolor espantós.
Aquest làtex també s’ha fet servir per
preparar envisc per caçar pardalets,
per quallar la llet (l’autèntica, la dels
animals munyits) i fer formatge; i per
clarificar l’aigua tèrbola d’un toll
gràcies a les seues qualitats com
aglutinant (“dos gotetes de llet de
lletrera i la deixa boníssima i clara com
un espill”, ens dia un llaurador, a Gorga,
del Comtat)..

Llet de cabra

Unes altres llets. Les febres malteses
“¡Què bona estava la llet de cabra recent
esmunyida!” -ens contava ma mare a les
meues germanes i a mi quan recordava la
seua infància al Campello- “calenteta,
amb bromera, amb eixa olor tan
característica”... El pastor passava amb
el ramat totes les vesprades per darrere
de casa, i sa mare eixia amb una lletera,
que omplia de llet recent esmunyida i
immediatament la posava al foc, a bullir.
També ens contava com, malgrat les
advertències de sa mare de què no la
begueren sense haver-la bullit, ella i el
seu germà menut es saltaven sovint la
prohibició quan s’oferien a anar a
demanar-li esmunyir les cabres i abans

de dur-la a casa en bevien un glop. Fins
que un dia van començar a sentir-se
sense forces, inapetents, amb calfreds
recurrents, de pujades i baixades de la
temperatura sobretot per les vesprades...
Van cridar a don Paco, el metge, i ho va
diagnosticar: “tenen les malteses”. Eixe
era el nom que abans rebia la brucel·losi
o febra de Malta, una infecció causada per
uns bacteris que, quan s’instal·len en
animals productors de llet, la contaminen
i causen aquesta malaltia que en el pitjor
dels casos arribava a ser mortal, com
havia passat en ocasions a xiquets de la
comarca. Una llet molt natural, sí; però
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que si estava infectada pel bacteri
Brucella (o per altres, fins i tot més
perillosos, com Salmonella, Listeria,
Yersinia o Staphylococcus) i si no
s’esterilitzava podia conduir a la mort,
eixa també molt natural.
Fixar per escrits aquesta mena de records
permet situar-nos en una terrassa vital
des de la qual entendre aquell món que
sovint idealitzem com a edènic, quan
potser el que realment fem és manifestar
la nostàlgia per una infància impossible
de recuperar si no és a través de la
memòria més o menys deformada. I
mentre reconeguem que és la idealització
d’un passat però no un futur desitjable
estarem en el bon camí, com quan
admirem i valorem les pintures rupestres
en una cova prehistòrica alhora que som
conscients de què no seria sensat
proposar un retorn a aquell tipus de vida
tan sols perquè ens extasiem davant eixes
obres d’art. Perquè viure directament en o
de la natura, sense passar-la pels filtres
sanitaris
apropiats,
o
per
les
modificacions sensates (com l’ebullició,
pasteurització, esterilització, en el cas de
la llet) per fer-la compatible amb la nostra
salut, ha suposat gravíssims problemes al
llarg del segles i que només amb la
cultura i la civilització hem pogut
aprendre a solucionar.
Dit tot això, ¡què bona és la llet de cabra! (i
les altres que consumim). Això sí, ben
bullides, esterilitzades o pasteuritzades.

al peu de la tomba va gravar les inicials,
NHL, en la creu de fusta que hi havia
clavat. Nanci Hanks Lincoln. El fill
arribaria a ser el sezté president dels
Estats Units, Abraham Lincoln.
Hauria de passar un segle i mig fins que
els científics i metges trobaren la causa
de la malaltia que suposava un flagell per
als colons de moltes de les zones on
s’havien instal·lat amb les seues vaques
que pastaven lliurement per les deveses,
erms i vores dels boscos.
I la causa estava en unes substàncies
químiques totalment naturals, el tremetol
present en una planta que abundava,
silvestre, natural, en l’est dels Estats
Units, l’Ageratina altissima -coneguda en
anglés amb el nom de white snakeroot
(arrel de serp blanca)-, de la família de les
margarides però de flors blanques
menudes i ben boniques. Les vaques que
pasturaven on hi havia eixa herba
adquirien la toxina; i les persones que
ingerien la llet, mantega, formatge o carn
procedents d’animals infectats, a la
setmana començaven a manifestar els
efectes bioquímics de l’acció del tremetol,
la inhibició d’un enzim molt important, la
citrat sintasa, que constitueix el primer
pas en el complex procés que permet la
respiració cel·lular per produir l’energia

La mare de Lincoln, l’alimentació de la
qual era natural, ecològica i orgànica
Era el 16 d’octubre de 1818, en una granja
d’Indiana, a una de les valls que aboquen
al gran riu Ohio, als USA. Un xiquet de
només nou anys ajudava son pare,
Thomas, a tallar taules per fer un taüt
rudimentari. Hi van col·locar el cos de la
mare del xiquet, morta el dia d’abans
d’una estranya malaltia que assotava les
granges de tota la vall. La van soterrar en
el tossal al sud de la granja familiar, i
sobre la tomba va col·locar unes pedres i

metabòlica que ens permet viure, l’ATP.
Paralitzat
el
procés
metabòlic,
l’organisme comença a manifestar
símptomes similars a les complicacions
greus de la diabetis mellitus, a acumular
cetones en el cos, que es perceben per
una halitosi molt desagradable, fètida,
una fetor tan intensa que els metges que
visitaven els malalts ja la notaven només
traspassar la porta de la casa.
Mentre no es van adequar les pastures ni
identificar la causa del problema, el dolor
i la mort de milers de colons d’Indiana,
Kentucky, Virginia, Ohio o Illinois va
provocar èxodes massius intentant fugir
d’un
problema
que
semblava
perseguir-los, quan tot radicava en una
planta que trobava en eixes zones el seu
hàbitat natural.
Un conflicte, clar, entre una natura verge,
un intent de persones honrades
treballadores d’instal·lar-s’hi, fugint de la
fam dels seus països i aspirant a una vida
digna. ¿On estan els límits, els equilibris, i
gaudir de, alhora que cooperar amb, la
natura? Un debat, sobre pràctiques i
límits, en el qual encara estem immersos.
I, en el cas que estem tractant, unes
vaques que pasturaven lliurement en un
ambient dels que ara es qualificarien
d’ecològic i natural però que actuaven de
vehicle per al tòxic, i uns colons que
menjaven productes orgànics (¿com no?
tot allò que mengem són substàncies
orgàniques: proteïnes, greixos, fècules...).
No obstant tot això, aquella llet anava
carregada d’un tòxic mortal.

Cabana on vivien els Lincoln quan va faltar la mare d’Abraham
Missouri History Museum

Paraules que encara no s’havien inventat
(com ecològic), ni sacralitzat, ni menys
encara deformat i usades per a fer
negocis, es revelen a la llum d’exemples
com aquest com a paraules buides pel
que fa a la salut humana: avui dia, termes
com “natural”, “ecològic” o “orgànic”
aplicats a l’alimentació humana no són
més que una mena de marques
comercials que no informen més que del

procés d’obtenció, no de la qualitat ni
efectes dels aliments que porten eixes
marques.
Les plantes ni curen ni maten: ho fan els
principis actius que contenen, les
substàncies químiques que han elaborat
mitjançant la fotosíntesi. Si eixes
substàncies interfereixen negativament
les nostres rutes metabòliques actuaran
com a tòxics, mentre que si afavoreixen
algun procés beneficiós les considerarem
medicinals; tot això, a més, depenent de
les formes d’administració, dosis, pautes i
context.
Més encara, hi ha plantes que contenen
simultàniament tòxics i medicines o
aliments (ricí, teix, etc.); unes altres que
segons l’època o les condicions canvien la
seua composició química i actuen d’una
forma o una altra; etc. El fet de ser
“naturals” no indica res pel que fa a la
conveniència del seu ús o ingestió: són
naturals i molt tòxiques el baladre (Nerium
oleander), la cicuta (Conium maculatum),
l’acònit (Aconitum napellus), el belenyo
(Hyoscyamus), i un llarguíssim etcetera.
Avui dia, gràcies als avanços en química,
biologia,
fisiologia,
farmacologia,
medicina... i al treball de milions de
professionals dedicats a la salut,
alimentació, tècniques de producció i
conservació d’aliments, etc. tenim a la
nostra disposició la més ampla i variada
oferta d’aliments segurs i nutritius de què
ha disposat mai la humanitat.

Daniel

Climent Giner
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sols ja no tenien punxes, a diferència dels
parents silvestres, sinó que els fruits
solien ser més grossos, carnosos i fins i
tot sense pinyols.
Els Països Baixos en degueren ser uns
grans consumidors, i una mostra
d’aquesta antiga afecció és la presència
freqüent de nespres en la pintura
holandesa del seu esplendorós segle d’or,
el XVII. De fet, la nespra imprimia distinció
en la taula dels més rics
Mespilus germanica, fermentat

plantes solen complir funcions defensives
i repel·lents dels herbívors i dels
microorganismes.
Tot i això, l’aspror de determinades
varietats fa les delícies de molta gent, a
qui els agrada aquest punt encara ert,
astringent i lleugerament àcid. La carn de
la nespra també és rica en el polisacàrid
pectina, una “fibra” capaç d’absorbir
grans quantitats d’aigua i que actua de
reguladora de la velocitat intestinal. I a
mesura que avança la solsida textural i
els tanins es degraden, minva la capacitat
astringent de la nespra, i la pectina
imposa la seua llei fins el punt que la
fruita sobremadurada assoleix una
lleugera capacitat laxant. A més, entre els
productes resultants es troben glucosa i
fructosa, la fermentació dels quals
produeix l’alcohol que aporta el gust
lleugerament vinós a la polpa.

A la dreta, nespres o níspoles (Mespilus germanica), en
fotografia d’Emili Laguna
A l’esquerra, nispros (Eriobotrya japonica)

La fruita que ens indica l’entrada en
l’hivern
Acabada la temporada de la fruita, només
la nespra queda a l’arbre, desestimada,
abandonada, sense recollir. No estem
parlant del nispro primaveral d’origen
japonès (Eriobotrya japonica), sinó de la
nespra tardoral, la genuïna europea
(Mespilus germànica), amb una peculiar
coroneta, restes del calze endurit, que es
recull en l’endevinalla: “En l’horta es
cria, en l’horta està, duu coroneta i no és
capellà”.

La recollida de la nespra, quan es fa, és
tan tardana que sovint es veu afectada per
les primeres gelades de les darreries
d’octubre i principis de novembre.
Acabada de collir és molt aspra i dura,
com es recull en l’expressió “pegar una
nespra” com a sinònim de donar un colp
sec i dur. Altrament, produeix una
desagradable sensació d’eixutesa en la
boca a causa dels tanins, unes
substàncies molt freqüents a la fruita
verda, que compacten les proteïnes (com
les de la mucosa bucal) i que en les

La nespra com a signe de distinció en un
quadre amb elements alacantins
Durant segles, les nespres han estat
cultivades a bona part d’Europa, a l’Àsia
Menor, Caucàsia, Iran i Palestina. Però va
ser sobretot a l’Europa dels boscos
caducifolis, des de Polònia fins
Anglaterra, passant per Alemanya i els
Països Baixos, on va assolir preeminència
el cultiu i el consum de nespres; i on es
van seleccionar les varietats de qualitats
organolèptiques més atractives; o les
més resistents a les condicions
ambientals. Aquestes varietats no tan

El quadre, del pintor alemany establert
als Països Baixos, conté elements ben
curiosos que paga la pena comentar.
Com era freqüent en les natures mortes
dels pintors de l’època, el potentat que
havia encarregat el quadre pretenia
mostrar el seu estatus, refinament i
sofisticació. Així, s’hi mostren vidres
alemanys de la més alta qualitat, una
copa d’or batut, ostres de la costa
neerlandesa, un rellotge de butxaca de la
darrera tecnologia i també diferent tipus
de fruita, molta de la qual tardoral. Entre
altres, a la dreta i emmarcades, unes
nespres; i també bresquilles, xanglots de
raïm de diferents varietats, una
mangrana, una taronja... La taula està
mig coberta per un tapet de vellut, que
oportunament s’ha recollit perquè
quedara al descobert la pròpia taula, que
està feta de... ¡marbre roig d’Alacant!,
amb el seu vetejat característic i únic.
Sabem de la íntima relació del port
d’Alacant amb els dels Països Baixos, una
mostra de la qual és el suposat punt de
partida des d’Alacant de Sant Nicolau, el
patró dels xiquets, tot portant les més
agradables exquisideses i regals, no seria
d’estranyar que part de la taula parada,
com la mateixa taula de marbre,
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artículos. Desde su comienzo hasta el
mismo cementerio [el de Sant Blai], y a
ambos lados, se situaban multitud de
tenderetes que vendían artículos
propios, y aun no propios, del día.
Níspolas, como fruto del momento,
castañas, velas, crisantemos, claveles,
pensamientos, habas hervidas (fabetes
bollíes), coronas de ﬂores, gamuzas,
cubos -para atender la limpieza de
nichos y panteones-, y bocadillos con
tortilla, patatas fritas, vino, anís,
limonadas y caramelos, entre otros”.
“Natura morta amb fruita i ostres”
(Stilleven met Vructhen Oesters,
1670), d’Abraham Mignon

estiguera indicant-nos justament eixa
relació comercial tan intensa entre la
nostra ciutat i les comarques circumdants
amb aquella societat tan rica i opulenta
una vegada aconseguida la seua
independència.
Amb temps i palla maduren les nespres
Si la nespra s’ha gelat a les rames, o
sobremadura en certes condicions, la
dura i compacta carn blanc-rosada es
transforma en una polpa tova, mòrbida i
de color purpuri fosc, agredolça,
lleugerament enganxosa, i exhaladora
d’una flaire lleument evocadora de la
compota de pomes.
En aquest sentit, llegim a la traducció
castellana (1802) del Llibre d’Agricultura
d’Al-Awan (segle XII), en referència a la
nespra (zaarur, en l’àrab d’Al-Andalus):
“... cuyo fruto en manera alguna se
sazona hasta el invierno; el cual cogido
verde en octubre y colgado se va
sazonando sucesivamente, de calidad
que viene a ser una de las frutas más
delicadas”.

Ara bé, des de ben antic, la tècnica més
reputada per aconseguir una excel·lent
sobremaduració consistia a colgar les
nespres en un jaç de palla, en un lloc fresc
i sec: “amb temps i palla maduren les
nespres”, una dita que no tan sols descriu
una pràctica recomanable, sinó que
també pot considerar-se una metàfora
sobre la idea de què el pas del temps i les
condicions apropiades poden canviar les
coses en sentit favorable; de fet, els
destinataris d’aquesta parèmia solen ser
els infants, per tal de transmetre’ls el
valor de la paciència, del gust per esperar
l’oportunitat, en contraposició a la pressa
i a la cultura de l’”ara mateix”.
Les nespres o níspoles en la literatura
costumista alacantina
La literatura costumista d’Alacant ofereix
un bon ramell de llibres -ara, difícils de
trobarque
il·luminen
aspectes
sociològics i històrics que sense aquells
farien molt més difícil reconstruir eixa
part de la història que representen els
aspectes
emotius.
Una
literatura
“d’enyorances” que sempre m’ha paregut
molt significativa i interessant, i sobre la

El de 1993, “Níspolas, abrigos y torrijas”,
comença així:

Raúl Álvarez Antón va ser un periodista alacantí que tractava
aspectes costumistes en columnes del diari Información de
Alicante

qual potser caldria fer algun estudi seriós
per part de filòlegs, antropòlegs,
sociòlegs... i també etnobotànics, com
mostrarem a continuació en relació a les
nespres o níspoles i en un dels llibres més
representatius del gènere, “Recordar. Un
ramillete de acuarelas del Alicante de
ayer” (1999).
Durant uns anys, i al voltant de la festa de
Tots Sants, Raúl Álvarez Antón feia una
columna dedicada a l’efemèride i en molts
casos aquesta incloïa referències a les
nespres o níspoles.

“Níspolas, abrigos y torrijas, además
del complementario don Juan Tenorio,
son los puntos básicos emblemáticos
en los que podríamos cimentar la fecha
de Todos los Santos de ayer. Era la
fecha indicada para hacer su aparición
en los comercios las ásperas níspolas
que se vendían en gran cantidad en
aquel mercadillo que se instalaba,
llegado el día, en el camino hacia el
cementerio [de Sant Blai]”.

En la de 1992, que duia per títol “Todos los
Santos... ayer” escriu:
“Y en el día de Todos los Santos, al
igual que en sus siete días anteriores y
los siete posteriores, la entonces
polvorienta y en ocasiones embarrada
-si la lluvia malograba el día- hoy
avenida de los Condes de Soto Ameno,
se convertía en un auténtico
mercadillo de los más dispares

Nespres o níspoles
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(ametllers), murarius
nugarius (nouers)”.
Els de 1996, 1997 i 1998 reiterava la
relació entre les nespres o níspoles
(“incluso
comprar
níspolas,
fruta
característica de este tiempo”) i l’entrada
de l’hivern associada a la festa dels
Difunts. Els articles es titulaven “Todos
los Santos de ayer”, “Níspolas, astracán y
tenorios” i “Castañas y tenorios”.
En el segon llegim, parlant del trànsit
climàtic de la tardor a l’hivern
representant pel pas de Tots Sants a
Difunts:
“... un tanto ásperas níspolas, si no
estaban maduras, que gustábamos
paladear en estas fechas, no por el
sabor, sino por lo novedoso que
resultaba al aparecer en el mercado
estos días" amb el Don Juan [Tenorio]
de Tots Sants i l'"astracan" [l'abric] del
“comencament de la frescoreta”.
En un passat més remot, les nespres
gaudien d’una gran consideració com a
aliment i com a remei, fins el punt que
l’emperador
Carlemany
ordenara
(Capitularium De Villis; c. 800) que en els
jardins reials es reservaren llocs
especials per als nesprers, els
mispelarius. I el mateix passava en les
ordenacions de monestirs.

(albarzers),

També a la Península Ibèrica el cultiu de
nesprers devia gaudir de bona salut
durant l’edat mitjana, com ho apunta
l’obra Tarsi al-ajbar del geògraf andalusí
Al-Udrí, en temps de la dominació
almoràvit d’Al-Andalus (segle XI).
En parlar de les hortes de la ciutat d’Osca
l’autor diu que tenen “diverses classes de
[…] nespres”, la qual cosa indica certa
tradició agronòmica per seleccionar i
cultivar-ne diferents varietats.
Tres segles més tard les nespres
mantenien el seu prestigi, per exemple al
Regne de València, com podem llegir al
Regiment de la cosa pública (1383), recull
de consells dirigits als jurats de València
pel franciscà gironí Francesc d’Eiximenis.
En el capítol dedicat a «Les especials
belleses de la ciutat de València» diu:
“Aquest regne […] abunda […] en arbres
fragants e preciosos […] si en fruites
volem pensar, ací ha […] nesples, […]”
[25: 15].

municipals amb comandament sobre
jardins com una espècie que cal
protegir. Haurien de poblar llocs
visitats,
exempliﬁcant
amb
la
menudesa del seu volum la justa mida
dels que som. Com a testimoni exacte,
amb la seua carn aspra i agredolça, del
sentit de la vida ”.
Unes recomanacions en sensates que
vaig veure fetes realitat en visitar el
Parade Gardens de la preciosa ciutat
anglesa de Bath, i on en un lloc distingit hi
havia
un
nesprer
plantat
en
commemoració a un esdeveniment
d’especial rellevància per a la ciutat, la
visita de la reina Elisabeth II amb motiu
del 50é aniversari de la seua proclamació
com a reina de la corona britànica.

Sí, les nespres. Uns fruits que, com tants
altres i gràcies als esforços i bon criteri
agronòmic dels nostres avantpassats
havien fet un llarg camí de la natura
silvestre a la boca.
Modificades
per
fer-nos-les
més
agradables i que ara, oblidades, només
les
trobem
ocasionalment,
o
assilvestrades, en masos i muntanyes que
ja han perdut el seu potencial agrícola.
Això no obstant, el record del llarg camí
que es va fer per transformar una natura
hostil en una altra culturalment
modificada diu molt de la capacitat
humana per intentar transitar entre el
medi natural i el medi cultural que ens
defineix com a humans.

De fet, en un altre dels documents més
importants de l’època carolíngia, el plànol
de l’abadia de Sant Gall (Sankt Gallen,
Suïssa), figura la següent distribució en
l’hort dels monjos:
“M[alus] uel perarius (pomeres i
pereres),
prunarius
(pruneres),
sorbarius (serveres), mispolarius
(nespreres),
laurus
(llorers),
castenarius
(castanyers),
ﬁcus
(ﬁgueres), guduniarius (codonys),
persicus (presseguers), auellenarius
(avellaners),
amendelarius

Mespilus, en un jardí de Bath, visita reina Elisabeth

I, parlant de regidors, em sembla molt
interessant la proposta que Joan Josep
Cardona fa en el seu entranyable “Tendral
i marcit”(2013) quan diu:
“Les nespres haurien de ser
considerades per tots els regidors

Nyesprer, a Bath amb cartell

Daniel
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A l’esquerra, làtex que suca d’un tall fet la coberta verda de
la carabasseta de cascall. L’interior de la carabasseta conté
les llavors, comestibles i sense els principis actius del làtex. A la dreta,
recipient farmacèutic amb gravats al·lusius a les
carabassetes de cascall; Casa Museu modernista de Novelda

Les infusions de carabasseta de cascall
(cast. adormidera, Papaver somniferum)
servien per tothom, per a tot i per a
qualsevol edat: vòmits, dolors intensos,
dentició dels menuts, tos convulsa,
espasmes, diarrees, ansietat, insomni...
El remei més paregut a una panacea (“el
remei que tot ho cura”), un nom que
recorda a la mitològica Panacea, la filla
del déu de la medicina Asclepi.

Carabassetes de cascall amb
les llavors que contenien

-Estan en el pot de vidre gran, al costat de
l’oli de tortuga.
La mama, la meua àvia, m’havia dirigit al
recipient on guardava les carabassetes de
cascall que necessitava el meu tata,
desvetllat pel mal d’oïda.

I allí estava junt als altres remeis recollits del
monte o del bancal per dur en la farmaciola de
la barca als caladors de la Mar Gran (l’Atlàntic)
on abundaven melva, cavalla, calamar... i
malalties i dolors que durant la travessia
podien acarnissar-se en els mariners.

Anys més tard vaig saber que el làtex de la
coberta exterior del fruit era el
responsable de les virtuts curatives del
cascall, Papaver somniferum, potser la
planta que més medicines ha aportat a la
humanitat. Un cascall, el mekonos
hipocràtic, i el suc de la seua càpsula,
opós mekonos, l’opi, que tantes dolències
ha estalviat, tantes vides ha salvat... i
tantes altres ha condemnat.
Un opi que probablement haurem pres en
dosi mínimes però efectives quan hem
intentat frenar les diarrees amb
medicaments com el Tanagel o derivats

de laboratori com la Salvacolina, que en
les doses a què se subministren no
produeixen cap addicció. Perquè, com
venia a dir Paracels en el segle XVI, “en la
dosi està el remei... o el tòxic”.
Quan vaig estudiar bioquímica i
farmacologia, un bon professor ja ens ho
va advertir: no eren “les plantes” ni “lo
natural” allò que ens alimentava, curava o
matava, sinó els productes químics, els
principis actius, que la planta havia
sintetitzat en el seu laboratori cel·lular,
fotosintètic, i guardat en determinades
òrgans i en determinada època.
Components que, tant si provenen de la
planta com d’un laboratori o d’una
fàbrica, quan estan adequadament
prescrits, actuen com a medicines, tòxics,
psicotròpics, cosmètics, i un llarg
etcetera. I sense que l’organisme
pregunte per la seua procedència; les
substàncies químiques actuen per
afinitats químiques, no pel seu origen.
Perquè, bioquímicament parlant, les
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plantes són fàbriques de productes
químics de tot tipus. I a mesura que les
investiguem, que aprenem dels processos
pels quals els sintetitzen, podem
sintetitzar nosaltres els mateixos
components i ens situem en millors
condicions per avançar en el coneixement
dels secrets de la natura.
Gràcies als avanços de la química vam
saber que l’opi conté l’analgèsica i
hipnòtica morfina (de Morfeu, el déu dels
somnis), les antitussígenes noscapina i
codeïna (del grec kodeia, cascall),
l’antiespasmòdica (nàusees, vòmits, etc.) i
vasodilatadora papaverina, l’antiespasmòdica narcotina o l’estimulant tebaïna, el
nom de la qual ens recorda que en l’antic
Egipte Tebes era un dels centres
distribuïdors de l’opi.
La identificació bioquímica d’eixos
components, l’aïllament i l’extracció han
permés que els prenguem per separat
per a segons quines patologies: morfina
per al dolor, codeïna per a la tos, etc,
sense haver de prendre-nos tot el paquet
complet de l’opi. Més encara, la síntesi
d’eixos components permetria fer-nos
independents dels cultius i dels avatars
dels que en depenen: plagues, oratge,
guerres, rutes de distribució... i de tràfic i
traficants exempts de control social.

Novelda. Tauleta de nit en
el dormitori principal de la
Casa Mira. En la decoració
figura el cascall com a
benefactor inductor de la
som
En el centre, llibre
“Modernisme a Novelda”,
on en el capítol dedicat a
l’ornamentació botànica en
el modernisme figura de
manera destacada el
cascall
Baix, cancell amb
ornamentació de cascall a
la Casa Gómez Tortosa, de
Novelda

Heroïna per a infants

Altrament,
en molts casos petites
modificacions químiques han millorat (o
empitjorat) les propietats originals, com
va ser el cas de l’heroïna (diacetilmorfina)
un derivat de la morfina destinat
inicialment a combatre “heroicament” la
tuberculosi, la gran plaga del segle XIX i
principi del XX, a més de la tos i la
bronquitis; però, ¡ai!, més tard es va
descobrir que tenia efectes addictius no
desitjats que contrarestaven els beneficis
inicials.
En estudiar el cascall i l’opi ens hem
reafirmat en la importància de conèixer la
tradició sobre els usos de les plantes. I
curiosament
eixa
tradició
prové
d’experiments que ara estarien prohibits,
però que els nostres avantpassats ens
han deixat com a registres etnobotànics i
etnofarmacològics. Uns registres que
adequadament interpretats, han facilitat
noves
investigacions
en
biologia
molecular o en el disseny químic de nous
fàrmacs, ara sí, beneficiosos per a la
humanitat.

Tot i que la fitoteràpia, la curació amb
plantes, continua sent una font
imprescindible en el tractament de
moltíssimes malalties i un patrimoni de la
humanitat, devem valorar també, i molt,
el trànsit a la quimioteràpia. I no tan sols
pel que fa als tumors, sinó en general per
tractar amb extractes o amb molècules
químiques específiques, tota mena de
malalties. Perquè quan s’aconsegueix
identificar, separar, purificar i modificar
els components de les plantes, això ens
permet conservar-los millor i usar-los
amb més precisió i en les dosis
adequades; i, fins i tot salvar algunes
espècies
de
l’extermini,
com
afortunadament ha passat amb uns teixos
sud-americans en els quals es va
descobrir un excel·lent antitumoral, la
taxina; això va provocar la tala abusiva
d’eixos teixos, que es van salvar gràcies a
haver trobat la forma de produir
industrialment la taxina. Tots beneficiats:
nosaltres, per disposar d’un nou i
fantàstic medicament, i el medi natural
que va deixar de patir la tala de teixos.
En estudiar la història de l’opi hem pogut
constatar la importància de les formes
d’administració: banyes d’ivori i pipes de
metall per inhalar l’opi en ebullició,
xeringuilla (inventada per Alexander Wood
per poder inocular morfina a la seua
dona, malalta de càncer, per calmar-li els
dolors), càpsules gastroresistents i
pegats d’alliberament controlat. Avanços
que després han pogut derivar beneficis
per tothom, com ara les xeringuilles que
han facilitat la immunització de milions de
persones enfront del coronavirus.
El làtex del cascall ha sigut un banc de
proves d’excepció en camps com el
farmacològic,
químic,
bioquímic,
fisiològic, sanitari, i en el social, polític,
ideològic. I la nostra relació amb l’opi ha
format part de la història de la humanitat:
guerres, conquestes, desplaçaments de
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la població, avanços en medicina,
farmàcia, sanitat, química, bioquímica,
fisiologia, anàlisi, separació, síntesi,
modificació química, arts plàstiques,
literatura, tecnologia de la salut, etc.
A lloms de la literatura, la història o l’art
hem trobat la petjada del cascall i l’opi i
els seus components, derivats i preparats.
De fet, ho hem compartit amb Telèmac
(Odissea , llibre IV) quan entristit, visita la
cort de Menelau a inquirir per Ulisses i
Helena li subministra nepenthes (el
“sense dolor”), un beuratge equiparable
al làudan al qual Anna Karénina es va fer
addicta en intentar mitigar el patiment
causat per l’allunyament afectiu del
comte Vronski.
Un làudan, fet d’opi amb vi de Màlaga,
d’Alacant o de Madeira i aromatitzat amb
safrà, canyella i clau. Un làudan que tant
va calmar es terribles sofriments de
mutilats i ferits en guerres com la de
secessió americana (1861-1865) i en la
franco-prussiana (1870-1871), amb el
preu, també terrible, de quedar
condemnats a l’addicció. Una addicció tan
ben descrita per Jules Verne en La volta al
món en 80 dies, en visitar un fumador
d’opi a la Xina.

L’autor, amb unes
roselles a un parc de
Londres

Un opi, un làudan, una morfina, que van
acompanyar a personatges de la talla de
Goethe, Novalis, Coleridge, de Quincey
(autor de “Memòries d’un menjador
d’opi”), John Keats, Walter Scott,
Francisco de Goya, Santiago Rusiñol
(autor de l’oli sobre llenç “La morfina”),
Poe i el mateix Verne (amb el seu sonet
dedicat À la morphine i a la xeringuilla
inoculadora). O a monarques com el tsar
Pere el Gran i la tsarina Caterina de
Rússia, l’emperadriu xinesa Cixi (la de la
pel·lícula “55 dies en Pekín”), Frederic II
de Prússia, Maria Teresa d’Àustria, Lluis
XV de França, Guillem II d’Anglaterra,
Fernando VI d’Espanya, etc.
Un opi, recordem-ho, extret d’un cascall
atribut de divinitats clàssiques com
Demèter, Hipno i el seu fill Morfeu. Un
cascall més polièdric del que no hauria
pogut ni intuir quan el vaig conèixer: des
de les flors, esplèndides, que tenyien de
rosa el bancal de casa dels meus avis o
els parcs i jardins de moltes ciutats.
Unes carabassetes seques que guarnirien
decorativament els pitxers sobre la taula;
o que figuren com a atributs esculturals o
pictòrics en les representacions d’Hipno,
o de la Dama de l’Alcúdia d’Elx, etc.) i
també gravades en pedra, fusta o metall

Camp de cereals amb roselles, a la Foia de Castalla

en panteons, capsals de llit i cancells
modernistes.
Unes carabassetes que havien servit com
a sonalls per als més menuts, ja que les
llavors fan una remor característica en
agitar les càpsules. Unes llavors que,
alienes a les propietats del làtex del
receptacle es poden menjar i de fet han
sigut, junt a les llavors de la germana
Papaver rhoeas, la rosella (cast.
amapola), una excel·lent font alimentària
per a milions i milions de persones, i
continua sent-ho, tant per fer papilles
com per ornar productes de bolleria i
altres aplicacions culinàries.
I ara, a més, un amic m’ha donat unes
llavors que espere plantar en un cossiolet
per ornar el balcó quan llampeguen les
flors. I posar les carabassetes en el centre
de taula quan s’asseque el fruit.
I per cobrir amb les llavors els propers
pastissets que fornege per als meus nets
i en homenatge a la meua mama i als

coneixements etnobotànics que, generació
rere generació, ens van regalar els qui eren
capaços de fixar-se en les propietats de les
plantes i esforçar-se en transmetre’ns els.
Lloats siguen.

Daniel
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L’aliment més comú a tota la conca
mediterrània ha sigut des de mil·lennis la
farina dels cereals, tant per als pobles
semítics del Pròxim Orient i el nord
d’Àfrica, i per als indoeuropeus assentats
en la riba nord de la mar, nosaltres
inclosos.
Si els grans sense moldre o la farina que
se n’obté s’humidifiquen o es posen en
aigua, comencen a produir alcohol i
bombolles (com si bulliren). Per això, al
procés se li diu fermentació del llatí
fervere (bullir, fer escuma).
La causa està en què unes espores de
fongs microscòpics, que abunden en
l’aire, tenen una apetència especial per la
glucosa, un sucre que s’obté quan el
midó dels cereals entra en contacte amb
l’aigua (¿veritat que quan mantenim una
molla de pa en la boca, al poc temps
comença a semblar dolça?). Eixe fong
microscòpic és l’ascomicet Saccharomyces
cerevisiae; s’instal·la sobre la massa,
comença a alimentar-s’hi de la glucosa i

com a resultat del seu metabolisme es
produeixen alcohol etílic (etanol), el gas
diòxid de carboni (CO2, responsable de
les bombolles) i energia metabòlica (ATP)
que el microorganisme usa per continuar
viu i multiplicar-se.
Segons la quantitat d’aigua es podrà
obtindre cervesa o pa:
- Si la mescla de cereals en aigua és
diluïda s’obté un líquid lleugerament
alcohòlic, la cervesa, que a temperatura
ambient perd les bombolles de diòxid de
carboni, que escapen a l’aire.
- Si amb la farina dels cereals es fa una
massa densa i humida, el CO2 farà que
aquesta esponge, unfle, cresca; si
aleshores es cou en un forn, l’alcohol i el
diòxid de carboni s’evaporaran i el
resultat serà un pa, que conservarà
l’estructura esponjosa gràcies a unes
proteïnes elàstiques que contenen molts
cereals, el gluten.

“Las monas de Pascua”, oli de Gastón Castelló

La massa fermentada està plena dels
benèfics Saccharomyces cerevisiae. I si
abans de coure el pa se’n separa una
porció, els fongs podran multiplicar-se,
en una nova massa de farina i aigua; i en
només una nit, i ben tapadets,
s’aconsegueix una nova fermentació, un
nou pa. O una nova cervesa, en la mesura
que aquesta es pot considerar un “pa
líquid” o, a la inversa, el pa podria
entendre’s com una “cervesa sòlida”.
Com que aquella porció és la responsable
de què la nova massa de farina i aigua
“unfle”, “s’eleve”, se li diu llevat (del llatí
levare, elevar; origen també del castellà
levadura). El llevat també rep el nom de
rent, derivat del llatí recente, amb el
significat de “nou”, “fresc”, “recent”. Si a
una massa de farina i aigua no se li

afegeix llevat (o directament l’enzim) no
fermentarà ni unflarà; i encara que estiga
cuita no serà realment un pa sinó una
mena de torta que s’anomena “pa àzim”
(“sense llevat”), com és el cas de les
coques per a fer gaspatxos, les neules o
les hòsties eucarístiques.
Pa, coques, mones, tonyes... tot el nostre
riquíssim patrimoni de panaderia i
bolleria es basa en el mateix
procediment. I ens ve al cap el relat “Las
monas de Pascua” que Jose Ángel
Guirao i Arturo Tresáncoras inclouen en
el llibre “Entrañable Alicante” (1997), un
de dels llibres més reeixits del panorama
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Esta es la estampa que nos disponemos a
comentar, pero no de hoy, que todo se
compra y que para todo hay dinero, no.
Esto ocurrió un día tal, pero allá por los
años cuarenta, cuando no había ni qué
comprar ni dinero para hacerlo. Pero sí
existía una cosa importantísima, que hoy
sría muy difícil de encontrar, ilusión,
mucha ilusión.
Esa gran aventura, que eran LAS MONAS
DE PASCUA, empezaba por un
peregrinar, que hacía ir a nuestras
madres y abuelas, como nuevos Colones
en busca de la Isla de las Especies, desde
“El Carrer Toledo”, emporio comercial de
aquel entonces, hasta los pueblos
cercanos a la Capital para lograr la
adquisición de “La Farina de Força” que
haría que las pastas una vez cocidas
“foren més inflaes”.
Portada del llibre “Entrañable Alicante”

bibliogràfic costumista del nostre Alacant
d’antany.
Las monas de pascua
“Imagínese Vd., que tiene la atención de
leernos, que es la noche del Jueves
Santo. Sitúese en una calle de ese
Alicante recoleto y de estrechas aceras.
En ese Alicante donde aún se conserva
como un bien a punto de extinguirse
nuestra lengua vernácula con la que se
comentan los mil incidentes cotidianos.
En ese Alicante donde es un motivo de
orgullo esa maceta de “clavellines” que
aún conserva el olor a piadoso romero
que fue traído el ya lejano día de la Santa
Faz, en su “Peregrina” el año anterior.
Situémonos en una de esas calles. Por
ejemplo, la de “La Cena”, oficialmente
“de Díaz Moreu”.
¿No se les han ensanchado los pulmones
cuando al pasar por la puerta de un horno
atraviesa una nube de vaho, generoso de
aroma de reciente cocción de “monas y
toñas”?

Su elaboración era todo un rito. Se
precisaba, en primer lugar, que alguien
fuese, además del de mayor fuerza, el
más hábil para el menester de amasarlas
o dicho en sentido familiar, “El que li
arriase una bona palissa”, aunque en
realidad quien la recibía era quien la
daba.
La operación comenzaba a primera hora
de la tarde y la mencionada paliza iba por
tandas. Se ponía la masa en un gran
lebrillo y, tapada con una manta, se
colocaba debajo de la cama, para que la
fermentación tuviese el calor requerido.
Otros, valiéndose de la amistad o de “los
buenos oficios” con el oficial de la
panadería, tenían la gran suerte de
poderlas poner arriba en la cúpula de
cocción, lo que se llamaba el “Alcabó” y
que, según decían, “Fea Miracles”.
Para el horno, propiamente dicho, no
todas las horas eran válidas, y se
requería un momento determinado, que
influiría decisivamente en el resultado
final, y que para las entendidas en la
materia, un minuto antes o después
podía ser la causa de una gran tragedia.

La hora del mágico conjuro era la media
noche. La calle se poblaba de sombras
furtivas que iban y venían de la casa a la
tahona y viceversa, llevando las más lo
lebrillos y las “afortunadas del Alcabó”
los útiles que darían el toque final:
almendras i “sigrons” para señalar “les
llandes”, un gran tazón con huevo batido,
un pincel para “pintarlas”, azúcar molido,
etc., etc.
El “obrador” era un maremágnum donde
era dificilísimo entenderse, su mayoría
eran mujeres, todas hablando a la vez
comentando las excelencias de la harina
adquirida, de lo que se mostraban muy
ufanas, o recomendando a las otras el
sitio donde la podrán encontrar. Así se
pasaban horas y horas, hasta bien
entrada la madrugada. Ya cuando por
cansancio y no por falta de tema las voces
perdían volumen, y aún entre el
murmullo, se podía escuchar, lejano, el
paso rítmico y acompasado de la
“Probesó del Santísimo Cristo”.
La voz del “Mestre-Pala”, anunciando la
primera salida, era el aguijón que hacía

renacer el jaleo y que todas las que allí
había se volcasen materialmente a la
“boca del forn” para ver lo que salía. ¡Ay,
madre mía!, allí eran los gritos de júbilo o
los desafueros y desconsuelo más
tremendo, según saliesen grandes y
“clavillaes” de puro hinchadas o “negres i
esclafaes”.
Enseguida, me refiero a las segundas, las
no agraciadas, se ponían a averiguar los
motivos
del
desastre
y
las
reconsideraciones consiguientes: ¡El tio
aquell m’ha enganyat, ja li ho diré jo quan
me’l tire a la cara! ¡Que era farina de lo
millloret! ¡de flor! ¡ai, quin disgust tinc!
Otras, para quienes la harina, pese a
todo, seguía siendo de la mejor clase,
echábanle las culpas al hornero: Si ja li
ho deia jo a Tonico, ¡El forn no està en
condicions, està massa fort!, però xica, ell
encara ha d’acabar cuan antes i ¡ala per a
dins!, i aixina han eixit.
La vuelta a casa de las triunfadoras era
todo un acontecimiento. Desfilaban
delante del mozo del horno que llevaba

Sobre la taula representada en
l’enorme pas de la Santa Cena,
dels salesians d’Alacant, hi ha vi i
coques de gaspatxo, el nostre pa
àzim. També hi ha tonyes o
fogassetes, i mones de Pasqua
amb ou al centre, com
anunciadores de la imminent
Pasqua de resurrecció
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fermentació. Com que eixa proteïna es
troba “en el llevat” (en grec, zymé) se li
diu enzim. Un nom que, per extensió,
s’aplica a qualsevol proteïna capaç de
catalitzar
o
accelerar
reaccions
bioquímiques.

“la taula” e iba recibiendo las
felicitaciones de todo el vecindario, como
gran vencedora de la difícil prueba que
era.
Y, las segundas, ¿se darían por vencidas?
¡Ni hablar! Con el encomio del mejor
deportista, pasado el primer disgusto,
vuelta a empezar, ya que “A bona hora els
seus xiquets es quedaven sense mones,
¡més que tinguera q’amprar els diners!”.
Una fermentació similar es produeix amb
el suc de fruita dolça com el raïm, poma,
pera..., ja que en la pell d’eixa fruita
abunda el Saccharomyces cerevisiae; i
per això la fermentació del premsat del
most també produeix bromera o escuma
de CO2, a més de l’alcohol etílic o etanol, i
el resultat són productes com el vi o la
sidra.
El mateix alcohol acaba per matar els
microorganismes responsables de la
fermentació, i atura el procés. Eixe
aturament s’esdevé més prompte en la
cervesa que en el vi (que per això té més
graduació). En tots els casos, la
responsabilitat final del procés recau en
una proteïna present en l’interior del
Saccharomyces,l’alcohol deshidrogenasa
(ADH), que accelera o catalitza la

Així que sense eixe fong microscòpic,
sense la seua acció fermentadora i sense
els residus del seu metabolisme (alcohol
i diòxid de carboni), no es produirien ni el
pa ni les begudes alcohòliques com la
cervesa o el vi.
Ni nosaltres seríem com som ni faríem
les festes tal com les fem.
A qui estiga més interessant en aquest
tema li recomanem llegir els capítols
corresponents del llibret de la Foguera de
Benalua
2019
“De
potionibus
ebriantibus” (“Sobre les begudes
embriagants”:
http://hoguerabenalua.es/Hoguera_Bena
lua/Llibrets_files/FOGUERA%20BENALU
A%20LLIBRET%202019.pdf.

Carles

Martín Cantarino

Professor d’Ecologia a la
Universitat d’Alacant

Daniel

Climent Giner

Els vegetals, són essencials per a la vida
en el planeta, però el creixement de les
plantes i la producció de conreus
requereix de nutrients. Els nutrients que
les plantes necessiten en quantitats
considerables són, a més de carboni,
hidrogen i oxigen que prenen de l’aire i de
l’aigua, nitrogen, fòsfor i potassi, i s’hi en
falta algun el creixement de la planta
queda limitat. En el sòl s’hi troben
quantitats diferents de tots els nutrients,
i les plantes els assimilen a partir
d’aquest medi, però si collita rere collita
s’extrau del sòl nitrogen, fòsfor i potassi i
no s’hi retornen, finalment s’esgotaran i
no hi haurà producció.
De nitrogen, el nutrient requerit en major
quantitat, n’hi ha molt a l’atmosfera
(quasi el 78%, en volum), però excepció
feta de les plantes lleguminoses, la resta
de vegetals no el poden assimilar a partir
d’aquesta font. Fins el s. XIX, les
necessitats de nitrogen es cobrien de
dues maneres: en primer lloc, a partir del
reciclatge
de
matèria
orgànica
(fermentació d’excrements humans i
animals, i de restes vegetals). El fet que
el contingut de nitrogen en el fem
d’origen animal fora el doble que el
contingut en les restes vegetals (un 2%
contra un 1%) el feia preferible. Tot i això,

Urea, amoni, nitrat

Cartell publicitari de Nitrato de Chile, anys 60
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geomètrica (1, 2, 4, 8...), els aliments
només augmentaven linealment (1, 2, 3,
4...), de manera que la població sempre
acabarà desbordant el possible augment
de la producció d’aliments. Però, el fet
comprovable és que això no ha sigut així.
El creixement de la població ha sigut
continu en els últims 200 anys, però no hi
ha hagut crisi alimentària global.
A aquest creixement ha contribuït la
disponibilitat de fertilitzants sintètics,
però també innovacions agrícoles com
ara la selecció de varietats més
productives o l’ús de plaguicides contra
els atacs d’insectes. Amb açò, entre 1950
i 2020 l’agricultura ha passat d’alimentar
a 1600 milions de persones, a
alimentar-ne a quasi 7000 milions; i tot
això amb molta menys gent dedicada a
l’agricultura.

Recollida de guano en una illa del Perú

la producció agrícola estava limitada per
la poca disponibilitat de nitrogen en el
sòl.
L’assimilació del nitrogen per les plantes
només ocorre si està en forma inorgànica
(amoni o nitrat). L’assimilació per la
planta és immediata si l’abonat és fa en
forma de nitrat o d’un derivat amoniacal
provinents de mines o de producció
industrial. En el cas dels adobs orgànics
(els excrements), els microbis del sòl
transformen el nitrogen, present en
forma orgànica -urea, per exemple- en
una forma inorgànica, però és un procés
lent i han de passar alguns mesos. En tot
cas, la planta no distingeix l’origen del
nitrogen utilitzat: l’efecte és el mateix
independentment de l’origen animal,
mineral o sintètic del nitrat.
Durant el segle XIX, l’ús d’excrements
secs d’aus marines, el guano, procedent
de la costa peruana, i del nitrat de les
mines de Xile va fer augmentar un poc la
productivitat dels conreus. La producció
de fertilitzants en abundància ocorregué
en la dècada de 1910 quan els químics

alemanys Fritz Haber i Carl Bosch
posaren a punt una tècnica per a la síntesi
a escala industrial d’amoníac a partir de
nitrogen i l’hidrogen. Tot i això, no seria
fins mitjan segle quan la indústria de
l’amoníac pegà el salt. Des de llavors no
el creixement ha sigut continu. Per a
fer-nos una idea, si la quantitat màxima
anual de nitrogen en forma de nitrat de
Xile que s’exportava fou de 0,4 Mt (milions
de tones), en 2017, la producció mundial
de nitrogen en forma d’amoníac ha sigut
d’uns 164 Mt (milions de tones).

Això no significa que la fam en el planeta
haja desaparegut: encara passen fam
uns 1000 milions de persones... el mateix
número que en passava en 1950; ara bé,
com que en aquests setanta anys la
població mundial s’ha triplicat, el
percentatge de gent desnodrida ha
disminuït d’un 40% a un 15%; i això és

Evolució de la població humana des de 1700
Font: Huffington post

una bona notícia: fa setanta anys, de cada
cent persones passaven fam quaranta
mentre que en l’actualitat només ho fan
quinze.
És cert que en aquests setanta anys s’han
produït abusos, per exemple en l’ús de
fertilitzants i productes fitosanitaris;
abusos que s’han corregit, o que s’hauran
de corregir gràcies a les noves
tecnologies, productes i sistemes de
control. I s’haurà d’agrair l’aportació
honesta de grups de defensa ambiental
que denuncien aquests abusos, la qual
cosa contribueix a què es milloren les

L’ús de l’amoníac com a fertilitzant ha
permés als agricultors transformar
terres estèrils en camps de cultiu i
repetir les collites en un mateix sòl sense
haver d’esperar a la regeneració natural
dels nutrients. Cosa que ha contribuït a
que no s’acompliren les pessimistes
prediccions realitzades per Thomas
Robert Malthus el 1798 sobre la capacitat
de l’agricultura per alimentar a una
població mundial en creixement.
“La siega en Andalucia”, de Gonzalo Bilbao Martínez

La hipòtesi de Malthus era que, mentre la
població mundial creixia de manera
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científica. L’agricultura intenta crear
condicions que afavorisquen la producció
d’aliments en contra dels processos
ecològics naturals (processos que
omplirien els camps de plagues i de
competidors de tota mena en detriment
de la producció dedicada als humans).

Segadora mecànica

pràctiques agrícoles. Norman Borlaug,
un enginyer forestal, genetista i expert en
plagues
considerat
el
pare
de
l’agricultura moderna, els honorava amb
l’expressió de ser “la sal de la Terra” (una
expressió de l’Evangeli de Sant Mateu,
5,13), és a dir, d’allò més valuós entre els
humans. Però també advertia:
“Molts dels grups de pressió ambiental
són elitistes. Mai no han experimentat
la sensació física de la fam. Ells fan el
seu treball de pressió des de còmodes
suites d’oﬁcina [...] Si visqueren només
un mes enmig de la misèria del món en
desenvolupament, com he fet jo
durant cinquanta anys estarien
clamant per tractors i fertilitzants, i
canals de regadiu, i s’indignarien quan
elitistes de moda, des de la seues
còmodes cases, estigueren tractant de
negar aquestes coses”.
Per això, L’acusació que fan els defensors
de l’anomenada agricultura ecològica, o
orgànica,
de
que
l’agricultura
convencional és perjudicial per a la salut,
el medi i la societat és notablement falsa.
I més encara si l’alternativa que proposen
és la tornada a l’agricultura dels nostres
avantpassats, en la què una gran part de
la població moria per desnutrició, i
ignorant els avanços de la ciència agrària
en els últims 150 anys. L’adjectiu
d’ecològica aplicada a l’agricultura és
una etiqueta comercial, no cap realitat

Mentre que la producció de fruïts per les
plantes
silvestres
persegueix
assegurar-ne la reproducció, el de
l’agricultura és aconseguir fruïts més
abundants, comestibles, no tòxics, mes
saborosos, més digeribles, etc. Aquesta
etiqueta comercial tan sols és un
indicador de què només s’han fet servir
productes no transformats, adobs i
plaguicides d’origen animal o mineral, la
qual cosa no és cap garantia de què no
siguen tòxics o contaminants. A més de
què si es produeix en llocs molt distants
dels punts de consum, la petjada
ecològica sobre l’ambient (plàstics, aigua,
transport) pot ser més elevada que la de
l’agricultura convencional.
Els defensors de l’agricultura amb
etiqueta d’ecològica al·leguen que els
seus productes són més nutritius,
saborosos i segurs que no els procedents
de l’agricultura convencional, però això
no sempre és així: la investigació
científica mostra que no hi ha diferències
nutritives entre ambdós sistemes de
producció ni que els productes ecològics
siguen més saborosos; ni més segurs: la
intoxicació que va ocórrer a Alemanya i
França, el 2011, que va afectar a milers
de persones i que va causar més de
cinquanta morts, va ser ocasionada per la
presència del bacteri Escherichia coli
dels excrements animals en llavors
ecològiques d’una verdura, el fenigrec,
usada en alimentació ecològica. La
diferència fonamental està en el
rendiment de la producció: reduir l’ús de
fertilitzants i productes fitosanitaris fa
disminuir la productivitat, i per això els
productes ecològics són més cars. I si
volem alimentar a més gent, la falta de
productivitat per hectàrea típica dels

Carregant cereal en carro

cultius ecològics només es pot compensar
amb una superfície de cultiu major; és a dir,
que per a produir amb l’agricultura
ecològica la mateixa quantitat d’aliments
que produïm actualment amb l’agricultura
convencional hauríem d’ocupar un 25% més
del sòl que estem usant; la qual cosa
obligaria a destruir encara més les grans
extensions dels ecosistemes naturals
d’Àfrica i Amèrica per posar-hi sistemes
d’agricultura ecològica. El repte és que
per salvar els ecosistemes naturals i al
mateix temps alimentar a més gent hem
d’aprofitar millor cada hectàrea del terreny
agrícola. I això està aconseguint-ho
l’agricultura convencional: l’evolució dels
preus relatius dels aliments ha anat
disminuint invariablement: omplir la
cistella d’aliments saludables, abundants i
segurs costa avui dia només el 10-15% del
salari mínim, mentre que en 1965 costava
quasi el 50%.
I, pel que fa a la rendibilitat, a mitjans del
segle passat cada persona necessitava
mitja
hectàrea
per
satisfer
les
necessitats d’aliments, mentre que en el
2050 es podria aconseguir que amb
només la tercera part d’eixa superfície es
produira la mateixa quantitat d’aliments.
I, de manera semblant, la productivitat de
cada agricultor s’ha multiplicat, i cada
vegada se’n necessitarien menys per
alimentar a més gent. Uns avanços que
hem d’agrair als agricultors, enginyers,
tècnics,
investigadors,
químics,
bioquímics, genetistes, i un llarguíssim
etcètera de professionals que amb totes
les pegues raonables que puguem posar
sobre el tapet, han aconseguit la proesa
d’alimentar quasi set mil milions de
persones dels vuit mil milions que
poblem el planeta. El catastrofista
Malthus
no
va
encertar
quan

Agricultura moderna

pronosticava que cada vegada hi hauria
més fam en el món. La ciència i la
tecnologia aplicades a l’agricultura han
fet possible el miracle. Tot i que,
òbviament, encara tenim reptes per
abordar. Com afirma el professor i
agrònom García Olmedo: “Si queremos
alimentarnos en el futuro tendremos
que producir más por hectárea; y
también deberemos producir de una
forma más limpia ... Asegurar la
sostenibilidad del sistema agrario
actual debe ser una prioridad”.
El repte és frenar l’impacte ambiental de
l’agricultura sense reduir la contribució a
alimentar als més de nou mil milions de
persones als que s’espera arribar el 2050.
Açò només serà possible amb la
implementació de bones practiques
agrícoles i amb el desenvolupament de la
ciència i la tecnologia agràries.
L’agricultura etiquetada com a ecològica
(ineficient, més cara, amb majors
requeriments d’aigua, terra, amb més
pèrdues per plagues... i amb el rebuig que
fa dels avanços científics i tecnològics
–plaguicides més específics, aliments
transgènics, etc.) no és alternativa a la
convencional, la que realment està
alimentant la humanitat.

Josep Lluis

Domènech Blanco

Daniel

Climent Giner
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Sobre el coordinador del llibret
de fogueres de Benalua 2022

De itinere a natura in os
(Sobre el camí de la natura a la boca)
Soc nascut a Alacant (1952), al barri del
Pla, fill de Daniel (de Busot) i d’Encarnació
(del Campello).
Després d’estudiar en les Carmelites, els
Salesians i els Maristes, vaig començar
els meus estudis superiors de Química a
l’antic C.E.U. d’Alacant l’any 1969; els
darrers dos cursos (l’especialitat de
Bioquímica) els vaig cursar a la Universitat
Complutense, de Madrid, perquè a
l’Alacant d’aleshores no s’hi podia fer la
llicenciatura completa.
Professor de Ciències Naturals des del
1974 a l’Institut “Miguel Hernández”,
d’Alacant. Catedràtic des de 1990, a partir
del 1994 em vaig incorporar a l’Institut
“Badia del Baver”, d’Alacant, on he donat
classes de Ciències de la Natura i de
Biologia a alumnes d’E.S.O. i de Batxillerat,
fins la meua jubilació el 2012.
La
docència
amb
alumnes
l’he
acompanyada de l’elaboració o coordinació
de llibres de text: he sigut autor o coautor
de sis llibres de text per a cursos de B.U.P.
i 1r i 4t d’E.S.O. (editorials Bruño –Madrid-;
Marfil –Alcoi-; i Aguaclara –Alacant).
He tingut l’honor de rebre premis i ajudes
a la innovació educativa durant molts
anys, com ara: “Giner de los Ríos” -del
Ministerio de Educación-; diverses
edicions dels de Conselleria d’Educació i
ajuntaments; de la CAM; etc. He participat
durant dècades en la divulgació de temes
d’etnobotànica i d’antropologia cultural
mitjançant
conferències,
seminaris,
visites guiades i cursos.

Vaig ser el primer professor en donar
classes en valencià (no “de” valencià, sinó
“en” valencià) a Alacant en l’assignatura
de Ciències Naturals, a partir de l’any
1982, el del naixement del meu primer fill.
A més de la docència directa amb
alumnes també he dedicat l’atenció a la
formació del professorat; primer, com a
organitzador i docent a les Escoles d’estiu
de Dénia i d’Elx; també vaig participar des
del 1985 en la creació i desenvolupament
del Centre de Professors d’Alacant, primer
com a assessor de Ciències (dos anys) i
després com a Director (7 anys).
Màster en didàctica de les ciències, he
participat en nombrosos congressos sobre
eixe tema; i en articles en llibres i revistes
sobre didàctica i divulgació sobre les
ciències de la natura
També tinc articles sobre la relació de les
ciències de la natura amb la llengua, com
ara: Terminàlia (de l’Institut d’Estudis
Catalans); A Alacant, en valencià; Aula de
lletres valencianes (volum 7); Escriu-me:
l’art de narrar (ed. Bromera); Ítaca
(Universitat d’Alacant).
Molts dels meus esforços també s’han
centrat en l’etnobotànica (la relació
cultural entre el món vegetal i els
humans) i la divulgació del món vegetal,
amb conferències i articles, guies de camp
i
treballs
d’investigació
sobre
etnobotànica comarcal (l’Alacantí, el Baix
Segura, el Baix Vinalopó, el Comtat, la
Marina Baixa, la Marina Alta).
I també autor de llibres com ara Les
nostres plantes (2 edicions), Les nostres
plantes. Una aproximació multidisciplinar
al món vegetal de les nostres terres; Les
formacions vegetals de la ciutat d’Alacant;
Herbari, viure amb les plantes; Plantes
valencianes.
I com a coautor en: Modernisme a
Novelda: el llegat d’una esplendor
comercial; Jesuïtes valencians: de
l’esplendor Borja a l’ocàs Borbó; i Algèria:
una mirada des de les dues ribes.
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He sigut professor col·laborador en la
UPUA en temes relacionats amb
l’etnobotànica, la botànica cultural i la
biodiversitat.
O en llibres col·lectius de caràcter
interdisciplinari, com ara Ciència al
migjorn valencià (Quaderns de Migjorn 4) i
La Vall de Gallinera: homenatge a Josep
Cavanilles i Joan Pellicer; alguns de la
col·lecció l’Ordit de la Universitat d’Alacant
i en els capítols dedicats a les ciències o a
l’etnobotànica, com ara: Jesuïtes: de
l’esplendor Borja a l’ocàs Borbó, Algèria:
una mirada des de les dues ribes,
Modernisme a Novelda.
Soc col·laborador en revistes com ara
Mètode (articles sobre etnobotànica i
etnogeologia), Saó (sobre relacions entre
natura, cultura i religió) ,
Espores
(etnobotànica), Calendari dels Brillants
(natura raonada), La Veu del País Valencià
(etnobotànica, mitologia i art), La Veu dels
llibres (ressenyes de llibres de ciències),
Daualdeu (divulgació de la ciència), etc.
En tot cas, he tingut la sort de col·laborar
amb gent d’una gran preparació
professional i talla personal; tant en els
departaments dels instituts
(Miguel
Hernández, Badia del Baver) com en el
Centre de professors (CEP) i en els equips
d’elaboració dels llibres i treballs

col·lectius; i sense ells, com sense la
família que m’ha recolzat, i els lectors i
alumnes que he tingut, no hauria pogut fer
molt de l’anterior, ni hauria pagat la pena
de participar-hi.
Agraïments
Sempre és un motiu de goig manifestar
l’agraïment als qui, amb els seus articles,
fotografies i revisions textuals, han
contribuït a la confecció d’aquest
monogràfic dedicat al temps cronològic, el
calendari i les festes. Com ara a: Els
col·laboradors que amablement han
aportat els seus articles, sense els quals
el Llibret no hauria sigut el mateix, ni en
quantitat ni en qualitat. A Antoni Biosca i
Bas, professor titular de filologia llatina a
la Universitat d’Alacant pels consells a
l’hora de trobar el títol llatí més apropiats,
com ja ha fet uns altres anys. A Josep
Antoni Pujol Aguado, Anna Dèlia Gisbert
Climent i Maria Soler López, per les
revisions dels originals. A Juan Andreu
Aldeguer (Guardamar, 1935) per les
enriquidores
converses
contant-me
aventures mengívoles de quan era menut i
adolescent.
A Amparo Martínez Cremades, per
haver-me convençut perquè abordara
aquest llibret de la Foguera, i a l’equip que
hi ha participat en la confecció.

http://revistes.iec.cat/index.php/Terminali
a/article/view/137055
https://aula.lletresvalencianes.net/article/
view/127
https://itaca.ua.es/article/view/2020-n11etnobotanica-alacantina-a-la-poesia-llati
na-de-josep-gosalbes-de-cunedo-s-xvi
https://www.cervantesvirtual.com/obra/n
um-4-1998-2002/
https://metode.cat/?s=daniel+climent+gin
er
https://revistasao.cat/autor/daniel-climen
t-giner/
https://espores.org/author/daniel-climent
https://www.diarilaveu.com/opinador?aut
or=Daniel+Climent
https://www.laveudelsllibres.cat/categori
a/ciencia
https://daualdeu.wordpress.com/descarr
egar-articles-per-secccions-daualdeu/

Daniel

Climent Giner
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Sense que a penes ens adonem d'això,
acceptar el compromís d'esbossar unes
línies, per mínimes que resulten, sobre
unes quartilles en les quals es plasme la
personalitat, activitat professional, -ja
siga
docent,
artística,
comercial,
industrial, sanitària, esportiva o de
qualsevol altra índole- d'un personatge
del qual s'ha parlat i escrit, molt i bé,
sempre fent justícia, sobre les excel·lents
qualitats que envolten la seua persona i
quant ella representa, ofereix una
dificultat sense límits.

terme, sinó acompanyada de la meua,
sota el condicionant de l'amistat
mantinguda i enfortida, per espai de més
de mig segle.

La qüestió és clara i rotunda, què es pot
dir que no s'haja dit, sobre la vida i obra de
Remigio Soler? Que aquest i no un altre,
és el personatge del qual m'he arriscat a
traçar una breu, senzilla i humil anotació,
que afecta, més aviat, a la seua vida
privada, la qual, naturalment, per molta
obstinació que aportem en l'intent, mai,
en
cap
moment,
aconseguirem
separar-la de la professional i artística.

El vaig visitar en moltes ocasions –tantes
quantes vegades el meu treball m'ho
permetia, i, fins i tot, per motius
professionals- en el seu taller situat en la
barriada de Sant Gabriel; en l'edifici de
“Comercial Belo”, enclavat en l'avinguda
d'Aguilera, on hui s'alça l'edifici que acull
al Teatre Arniches -en el qual,
casualment o no, treballava un jove
administratiu anomenat Pedro Zaragoza
Orts, que, amb el pas del temps, seria
alcalde de Benidorm, President de la
Diputació
Provincial
d'Alacant,
governador civil de Guadalajara i director
general de Promoció del Turisme-; així
com en la nau de Sant Vicent i, finalment,
al carrer Alberola, del barri de Benalua,
en l'edifici on, a més del seu habitatge,
instal·la el seu taller-estudi.

I el meu atreviment va molt més allà de la
gosadia, ja que aquesta confessió de part,
en veu alta, es publica, ni més ni menys,
que en les pàgines del llibret que edita la
comissió de la Foguera del districte de
Benalua, en la zona urbana de la nostra
capital, que com és ben sabut és on ha
transcorregut la major part de la vida
d'aquest genial artista.

Per tant i llevat que el propi Remigio
Soler, o alguns dels personatges que
també
–com
comprovarem
més
endavant- apareixen en aquesta breu
crònica, ho hagen difós, la qual cosa el
lector tindrà ocasió d'esbrinar, o bona
part d'això, és totalment inèdit i
desconegut, ja que ho faig públic per
primera vegada.

No obstant això a manera d'anècdota,
permeten-me incidir, si més no un instant
i molt de passada, que tan sols tractaré de
limitar-me –com ja he insinuat- a
introduir-me en la seua intimitat, però no
individual, personal, reservada, pretensió
que mai se m'ocorreria intentar dur a

Amb la gúbia a la mà
Corria la dècada dels anys 50 del passat
segle. La meua trobada inicial amb un
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En arribar a l'estudi-santuari-taller, atès
que la impressió que em va causar va ser
tridimensional, en contemplar imatges en
fase d'acabat, a falta tan sols de
l'ornamentació colorista, així com unes
altres per a restaurar, algunes incipients,
a més de cornucòpies, marcs, i altres
labors artístiques, vaig observar a dos
joves, aproximadament de la meua edat,
manejant la gúbia, el cap de la qual
colpejaven suaument amb la maça, amb
la intenció de “buidar” un bloc de fusta, de
forma rectangular. Cadascun dels blocs
tenia dibuixat, sobre la plataforma del
quadrat, un model diferent.

jove i espavilat Remigio Soler va ser en
Benalua, encara que no, precisament, en
el barri pròpiament definit, tal com el
qualifiquen els historiadors i erudits.
Encara que, he de confessar-ho, en el que
a mi respecta, de manera particular,
naturalment, sempre he considerat el lloc
com a part integrant d'aquest.
Va ocórrer en la zona que nosaltres des de
xiquets i anteriorment les nostres
famílies, coneixíem com a “Rincón de la
Gloria”, concretament al carrer Rigoberto
Ferrer, paral·lel a l'Avinguda d'Aguilera,
(la zona coneguda hui com Alipark), on els
imatgers germans Blanco (Rafael i
Fulgencio) tenien instal·lat el taller, en el
qual realitzaven les seues imatges
religioses, principalment, així com altres
treballs tallats en fusta.
Vaig acudir acceptant la invitació de
l'il·lustre pintor José Pérezgil, amb el qual
ja mantenia una certa relació, donada la
meua afició per les Belles arts. Em va
demanar que l’acompanyara i, d'aquesta
manera, durant el trajecte, podíem dur a
terme l'entrevista que teníem concertada
des de feia uns dies.

Més tard vaig tindre coneixement que els
dos xics –dos anys majors que jo- eren els
encarregats, entre altres comeses, de
“daurar” i “platejar” els marcs que, amb
anterioritat, havien treballat les corbes i
angles i, a continuació, preparat
convenientment, per a rebre les fràgils
làmines de “pa d'or” i de “plata”, segons
corresponien a cada grandària i forma.
Una vegada cobert el marc amb el seu
especial i delicat embolcall, li passaven el
brunyidor amb l’objectiu d’ocultar la unió
d'aquestes,
fins
l'extrem
de
proporcionar-li una prestància sòbria,
elegant i distingida, cosa que col·laborava
a ressaltar la qualitat de totes i cadascuna
de les obres que cobrien els llenços que
protegien.
Transcorreguts uns mesos, amb motiu de
la inauguració de l'Escola de Belles Arts
d'Alacant, -el càrrec de director fundador
ostentava, precisament, el citat pintor,
José Pérezgil- situada al final de la
Rambla, pròxima a l'Avinguda d'Alfonso el
Savi, vaig tornar a trobar-me, -en aquesta
ocasió com a alumnes- amb els dos
avançats aspirants de la noble i difícil
tasca de tallista. Així vaig saber que un es
deia Remigio Soler López i, l'altre,
Mauricio Gómez Martínez. A partir d'eixe
moment i donada la nostra doble condició
de veïns del barri de Benalua i
condeixebles, va nàixer una amistat que,
amb el pas dels anys, es va anar enfortint.

No obstant això, m'afanye a aclarir que la
relació amb tots dos joves, tenint en
compte que, cadascun, en la seua
modalitat, van aconseguir destacar com a
autèntics artistes, va derivar per dos
camins diferents, encara que paral·lels.
Malgrat això, he de reconéixer que la
relació amb Remigio Soler va desembocar
en major profunditat, en afectar intensa i
profundament, a les nostres vides
privades, d'una forma directa, feliç i
alegre, al mateix temps.
Les casetes de la platja de babel
D'aquesta manera, en els descansos,
entre una i altra classe, aprofitàvem per a
intercalar les nostres vivències diàries, a
més de comentar-me les característiques
del treball que estava realitzant en el
taller, em va manifestar que havia
començat a eixir amb una xica, veïna seua
del carrer Guardiola. Al poc temps em
vaig unir a ell, en aquest aspecte.
Em va posar en antecedents que, en la
sastreria on ella treballava com aprenent,
situada al final del carrer Carratalá, al
costat
d'una
guarnicioneria
-que
realitzava la major part de treballs per a la
caserna del Regiment d'Infanteria San
Fernando Número 11, situat a molt pocs
metres-, prop del carrer Capitán Dema,

Dia de platja. Alfredo Aracil, Remigio Soler, la seua dona i
una amiga

on es trobava l'Escola de Treball, tenia
una companya que era, a més, íntima
amiga seua.
Efectivament, em va picar la curiositat per
conéixer-la. I va arribar el moment
desitjat. Es van efectuar les presentacions
de rigor i, vam congeniar. Vam estar eixint
les dues parelles –Remigio amb Marité i
el que aquestes línies escriu, amb la seua
amiga- durant un parell d'anys, tant junts
com per separat. Mentre que l'artista i la
seua nóvia van continuar la seua relació,
cada vegada més profunda i enfortida, es
van casar i mai es van separar, pel que
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respecta a mi, he d'explicar que el meu
futur en aquest aspecte, es va truncar a
conseqüència de l'obligat canvi de
residència, per part d'ella a una altra
província, a més de 500 quilòmetres
d'Alacant, per motius familiars. La
distància, d'una banda i, les vicissituds
familiars
que
em
van
afectar
profundament per un altre, que quasi al
mateix temps, van motivar la meua
absència del barri i posterior trasllat a un
lloc més pròxim al centre, van ser les
causes principals que van produir la
dilatació, al principi, i la ruptura, després,
del que, possiblement, cap dels dos
desitjàvem, ni mereixíem.
Entre els molts i agradables moments
que recorde d'aquesta entranyable etapa,
figuren com a principals, els estius en els
quals ens desplaçàvem, costera avall, per
la zona que coneixíem com a “velòdrom” i
que encara hui, ignore l'arrel de tal
definició a un tros de barranc pla i mancat
de vegetació, que, fins i tot els xics,
lògicament, aprofitàvem, com a camp de
futbol. Hi havia una altra opció que ens
portava a un camí diferent però pròxim:
descendir per les escalinates, al costat
del xalet de l'il·lustre, genial i guardonat
músic, Oscar Esplá, situat en la ”Gran
Via”, -llavors, i hui, carrer del Doctor
Soler-, fins a “les casetes de Babel”,
pròximes a la fàbrica de bombetes. Des
d'allí preníem el desviament a la dreta,
per a reprendre el rumb que ens conduïa
fins a la platja del mateix nom, enfront
d'un reduït grup d'habitatges i la
Casa-Caserna de la Guàrdia Civil.
D'altra banda, aquesta definició no tindria
major singularitat llevat que ens oblidem
d'esmentar la dotzena, o poc més, de
casetes de fusta que, cada estiu, una
setmana abans de la celebració de les
festes de “Les Fogueres de San Chuan”, (i
pel que sembla, amb anterioritat
considerable al fet que es fundaren les
citades festes), apareixien airoses i
desafiadores, en la part alta de la zona un
poc retirada de la vora de la platja i, per

tant, de la via del tren que, procedent de
Murcía, arribava a l'estació coneguda amb
el mateix nom i, en realitat, denominada
de “Ferrocarrils Andalusos”, l'edifici dels
quals, degudament condicionat per a
altres menesters, de caràcter oficial,
encara es conserva.
Aquestes casetes, barraques o barracons,
desapareixien de la vista de quantes
persones transitaren per la zona, els dies
previs al començament del curs escolar,
en el qual es veien afectats fills o nets
dels propietaris. Les dimensions i
distribució constituïen el que podria
definir-se com un complex “perfectament
dissenyat”, les quals pertanyien a
diverses famílies del barri i fins i tot,
sembla, que hi havia alguna, els habitants
de la qual no eren veïns de Benalua.
El que recorde amb claredat meridiana és
que, una de la famílies assentades des de
molt antic, era de la Carmen Hernández
Flores; una altra, la de Santiago Aznar,
propietari, al principi, juntament amb el
seu cunyat, Ramiro Carrere, de la
drogueria situada en la “repla”, pròxima al
Salón Granados, que després passaria a
ser regentada per Ramón Buades, i, més
tard, per Paquito García Munuera.
Una tercera caseta, que em ve a la
memòria, és la de la família de Vicente
Lillo, dedicat a la fabricació de rajoles, al
carrer Doctor Just. I era en ella, on i,
precisament, per mediació de l'amiga de
Marité, la tia de la qual mantenia
relacions amb un dels fills del citat
constructor, ens canviàvem de roba, cada
vegada que decidíem prendre el bany,
agafar cloïsses i caragols de mar, en els
matins dels diumenges i festius de l'estiu.
Un nadal singular
Puc assegurar, per la simple raó
d'haver-ho experimentat i fins i tot
protagonitzat, en diverses ocasions, que
és completament cert el refrany que
determina “No perdes el temps a pensar,
que ja pensaran per tu”. Si traiem a

col·lació aquesta frase, -que per cert
ignore si és la correcta- no és per simple
capritx, sinó amb l'únic objecte de
reforçar un pensament que m'afanye a
detallar.
Està demostrat, científicament, que, quan
tres o més persones, -que no mantenen
entre si, vincles familiars o laborals,
considerats els vèrtexs que major temps
els manté units o pròxims- que
comparteixen afinitat a un determinat
esport, activitat., afició o costum i no solen
coincidir amb relativa freqüència, quan es
reuneixen, ja siga premeditada o
casualment, sorgeixen coses inesperades.
Els mateixos estudiosos són reiteratius
en manifestar que, aquesta trobada sol
provocar el que s'ha anomenat
col·loquialment, “vàlvula d’escapament”
per a alguns i “alleujament”, per a uns
altres. Per això no desaprofiten l'ocasió
per a exposar allò que han vingut
madurant, des de molt de temps arrere i
que no han trobat l'oportunitat de fer-ho
constar.
Va ocórrer una nit de divendres, en eixir de
classe, en la qual les fulles del calendari
assenyalaven els últims dies del mes
d'octubre. Caminava al costat de Remigio,
Rambla avall, per la vorera d'enfront de
l'Escola de Belles arts, en direcció a
l'Esplanada, per a continuar cap al barri.
Als pocs metres d'iniciar la marxa, se'ns
van unir dos companys de classe: Jesús
Gabaldón Villora i Vicente Morán Serrano.
En passar a l'altura del cinema Avenida i
contemplar el gran cartell publicitari de la
pel·lícula que projectaven, un dels dos
que se'ns van agregar -i que per més que
m'esforce no aconseguisc recordar qui va
ser el causant- ens va fer detindre'ns, per
a donar-nos a conéixer la feliç idea que se
li
havia
ocorregut:
Confeccionar
felicitacions nadalenques!. En posar-les a
la venda podríen obtindre un benefici.
Aquesta insòlita proposició va provocar
que prolongàrem la paralització en el

trajecte. Vam començar a xarrar durant
un bon tros i, ens vam acomiadar fins el
proper dilluns. A l'inici de la setmana
següent i dies successius, vam madurar
la idea i, en el matí del primer dissabte de
novembre, van arribar a la meua casa, en
la planta baixa del carrer Alona 22, els
tres companys amb la seguretat absoluta
que quant se m'havia encarregat amb
meticulositat i urgència, es trobava a la
seua disposició.
El que triaren el meu domicili com a
“taller d'assaig” es devia, principalment,
al fet que , es tractava d'una planta baixa,
disposava d'una habitació de mesures
adequades per a moure’ns amb relativa
facilitat i, finalment, la seua ubicació en el
barri de Benalua, es trobava pròxima als
habitatges respectius de Vicente i Jesús,
ja que no era necessari referir-nos a la de
Remigio.
Quan vaig comentar als meus pares que
la nostra casa anava a convertir-se en un
simulacre de “laboratori experimental
artístic”, en el qual dur a terme el que
havíem titulat com a ”Operació
Felicitacions”, aquesta es trobava ja en
plena efervescència. Per tant –pensava jo
ingènuament- no em podien deixar en
mal lloc, davant els meus companys i
amics. Així que van accedir i estic segur,
que de bon grat.
A més de l'improvisat “estudi” i quatre
plecs de cartolina blanca, -que ens vam
entretindre amb molta cura i precisió, a
mesurar, assenyalar i tallar a grandària
quartilla, a fi de doblegar a manera de
carpeta- a més de la tisora i, l'aigua –tant
per a beure com per a netejar els pinzellscadascun va aportar els seus propis
materials i instruments de treball. (Ací va
ser on em vaig adonar de la preparació
professional de Remigio Soler. Els seus
pinzells i les seues aquarel·les, juntament
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amb els seus llapis de carbó i de colors,
presentaven un perfecte estat de
conservació i exquisit tracte). Als altres
ens aclaparava el desordre i la total
absència d'estimació dels elements a
utilitzar, i lògica i necessàriament,
acusàvem la falta del “toc especial” que
atorga la professionalitat i l'experiència.
Vam arribar a l'acord de reunir-nos els
matins dels quatre caps de setmana
(dissabte i diumenge) del mes de
novembre i la primera setmana de
Desembre). Vam aconseguir elaborar un
total de cent vint felicitacions, de dotze
models diferents, que anaven, des del
pastor -en la doble versió del corderet
pujat al seu coll o caminant al seu costat,
de camí cap al Portal de Betlem-, fins a
l'arbre de Nadal, passant per la pastoreta,
amb la seua cistella de vímet sobre el
braç; un ramat de cabres il·luminat per
l'Estrela; l'àngel anunciant la Bona Nova,
el clàssic “Naixement”, amb la Sagrada
Família, en la cova; la campana coberta
de vesc; dues versions del Pare Noel
–amb i sense trineu- i altres motius
similars.
Els encarregats de crear els dibuixos que
figuraven en la portada de la targeta,
inclòs el gallardet o orla, ja que l'interior
quedava lliure perquè els interessats
pogueren escriure els seus textos, eren
Remigio i Vicente, mentre que Jesús i jo
ens afanyàvem per complir amb la
responsabilitat d'acolorir-los. Per part
meua i, segons l'apreciació dels meus
“col·legues”, per allò que tenia “bona
lletra”, vaig assumir la responsabilitat de
retolar les orles, gallardets, banderoles,
cintes i altres varietats, condicionants al
tema, com “Bones festes”, “Bon Nadal”,
“Bon Nadal i pròsper Any Nou”, “Pau i
Felicitat és el nostre desig”, “Acomiada el
passat i rep amb alegria el que
s'aproxima. Bon Nadal”.
Efectivament, ens vam distribuir el
resultat de les tasques realitzades, per la
qual cosa, cadascun de nosaltres, vam
disposar de trenta exemplars, tots ells,

lògicament, originals. La primera vegada
que vam tornar a reunir-nos els quatre,
finalitzades les festes, vam poder
comprovar que cap va tindre problemes, a
l'hora de tractar amb familiars, amics i
veïns, el canvi d'una felicitació, per la
quantitat de cinc pessetes.
Amb la qual cosa, com l'espavilat lector
haurà deduït, vam obtindre uns ingressos
de cent cinquanta pessetes, cadascun de
nosaltres. Quantitat que, en l'actualitat,
ens pot semblar més que ridícula, però
que, en aquells anys, ens va permetre
oferir un bon regal a les nostres
respectives nóvies.
No vam arribar a concretar-ho en cap
moment, possiblement per tractar-se
d'un treball mancomunat, si bé és cert
que ningú va signar una sola de les
il·lustracions. Tampoc vam pensar que,
amb el pas dels anys, d'haver incorporat
aquesta
“mostra”
testimonial
i
reveladora, hui podria ser considerada en
alguns cercles, com una peça, sinó
valuosa, sí almenys, curiosa. I, el que és
més significatiu, cap del grup, que així ho
manifestara, vam tindre la precaució de
conservar, si més no, un exemplar.
Malgrat el feliç i exitós resultat –que, sens
dubte, va augmentar el nostre sentit de la
companyonia i l'amistat- no vam repetir
l'experiència en anys successius, degut,
principalment, al fet que Remigio, igual
que Vicente, van decidir no assistir a les
classes i abandonar el curs, amb la qual
cosa, el grup es va desfer. Les raons,
segons vaig poder conéixer més tard, que
els va induir a adoptar aquesta
determinació van ser lògiques i fàcils
d'entendre.
El primer, en adonar-se que no podien
ensenyar-li més del que ell mateix ja
coneixia i el que li restava per aprendre
havia de vindre del seu propi treball diari,
complementat amb el seu esforç i
dedicació, -com així va ser- el que li ho
oferiria amb escreix. Per part seua,
Vicente, va marxar a França, a la recerca

de “aventures artístiques” i no vaig tornar
a saber d'ell. Quant a Jesús, vam
romandre junts fins al final dels tres
cursos, i a pesar que no vam arribar a
comentar-ho, tots dos vam comprendre
que ens sentíem incapaços de prolongar
la “gesta”. Anys després vaig poder
comprovar la seua gran vena de poeta. I,
finalment, li vaig perdre la pista, acabant
per desconéixer el seu parador, així com
ignorar notícies que l'afectaren.
Un viatge entranyable
Va succeir un dels anys en què Remigio
Soler va aprofitar per a descansar, en la
seua
faceta
de
constructor
de
monuments artístics. El matí del 22 de
juny em vaig personar a l'Ajuntament amb
el propòsit d'incorporar-me al grup de
companys que componíem els diferents
jurats, corresponents a la categoria que
ens havia sigut assignada i que,
lògicament,
desconeixíem.
Per
a
tranquil·litat pròpia, vaig coincidir amb ell
com a membre d'un tribunal que afectava
una determinada categoria de Fogueres,
cosa que, per fortuna, em succeiria en
edicions posteriors.

Llibrets Carrer adornat “Guardiola Sur” anys 1956 i 1958

Com és fàcil d'entendre, la meua
satisfacció no tenia límits, una vegada que
vaig tindre accés a la identitat dels qui
anaven a compartir una tasca de gran
responsabilitat. Es tractava de quatre
alacantins de gran vàlua, la talla dels
quals anava més enllà de l'etiqueta de
“suprema qualitat”. Sense que el seu
ordre servisca a ningú d'exercici de
memòria, per a valorar la categoria i
prestigi de cadascun dels qui vaig
acompanyar aquell memorable matí, cite
a Francisco Muñoz Buades, arquitecte
municipal; Remigio Soler López, tallista;
Roberto Ruíz Morante, pintor, -que també
va ser alumne de l'Escola de Belles Arts,
encara que posterior a nosaltres- i José
Luis Jiménez “Tanito”, fotògraf.
Cada edició de les festes de Fogueres, els
qui assumíem gustosos i conscients la
labor a realitzar, ens enfrontàvem a una
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vam coincidir tots tres –el citat Ruiz
Morante, Remigio Soler i un servidor de
vostés- durant l'espera de les postres, al
nostre entranyable “benaluense” se li va
ocórrer dir: “Xe, ara que ens veiem tan
poc, podíem aprofitar, quan acaben les
festes, per a ajuntar-nos, esmorzar i
passar una estona agradable”.

actitud que, per molta obstinació que
pretenguérem aportar en el nostre desig
d'emetre un veredicte just, la balança que
representava a l'opinió dels decebuts, al
no obtindre cap guardó, mai s'inclinava
més a favor dels premiats. Resultava
lògic, a més, ja que el col·lectiu dels
considerats menys agraciats, era molt
més nombrós.
Considere obligatori aclarir també,
-sense que això siga motiu de presumpció
per part meua- que amb els quatre
m'unia una estreta i sòlida relació, des de
feia molts anys. No obstant això, és just,
igualment, insistir, que, amb Remigio
Soler existia un xicotet grau que
sobreeixia sobre la resta, per diverses i
variades causes, que ja he citat i per unes
altres que omet, precisament, per enfortir
molt més l'agradable record que guarde
d'ell.
Sense que ens donara temps a reaccionar
i, com ja era costum en ell, Roberto Ruiz
Morante va disposar les competències i
obligacions de cadascun, en el
compliment de la nostra missió, com a
responsables d'atorgar els premis que,
tant els foguerers com els mateixos
autors de les obres exposades a l'aire
lliure, esperaven amb ansietat. I,
naturalment, cap de la resta de
components del grup, vam discrepar de la
seua decisió.
Per tant, a Remigio li va correspondre
valorar el modelatge dels ninots; a don
Paco, el risc de l'obra en si; a “Tanito”, li
va assignar la responsabilitat de valorar la
compensació entre la rematada i la base;
a mi em va encolomar verificar la
similitud existent entre el títol i el
contingut de l'obra; mentre que ell es va
arrogar el compromís d'enjudiciar el
tractament atorgat a la pintura, en
general, de tot el monument.
Al final, quan de retorn de la nostra
missió, una vegada contemplat el tret de
la mascletá, arribàvem a l'hotel, a fi de

Carrer adornat Guardiola Sur any 1953

Llibrets Foguera Benalua anys 1981 i 1987

sumar les anotacions i comentar les
dades necessàries, fins a culminar amb la
designació dels premiats, del primer al
tercer lloc, ens asséiem tranquil·lament a
degustar el menú preparat a aquest
efecte, juntament amb la resta de
companys de les altres categories, així
com de portades de barraques i carrers
adornats.
A les postres i amb l'ajuda d'un olorós i
espumós café, el portaveu de cada grup
emetia el seu veredicte, seguit pel “cor”
de
la
totalitat
dels
assistents.
Circumstància aquesta que es repetia,
una vegada i una altra, cada any, arribada
la mateixa situació.
Eixe matí inoblidable, va ser un dels més
feliços de la meua vida professional.
Encara hui, després de transcorreguts
tants anys, no he aconseguit esbrinar quin
d'aquests dos artistes –Remigio Soler i
Ruiz Morante- gaudia de major quantitat
de bon humor. La veritat és que, tant l'u
com l'altre –i no vull pensar en el que
haguera ocorregut de ser present, també,
en la mateixa taula, un altre extraordinari
constructor de monuments i carrosses,
així com excel·lent pintor, Ángel Martín
Jover- eren un brollador d'acudits,
facècies, endevinalles, embarbussaments
i altres ocurrències per a provocar, no
només el somriure, sinó la riallada, per a
dubte, interés i sorpresa dels ocupants de
les taules més pròximes. Com que havia
transcorregut un temps més que
prudencial des de l'última vegada que

Al que va respondre Roberto: ”Ho sent,
però haurà de ser quan torne, perquè
marxe, com tots els anys a Cazorla, el
poble de la meua dona i passaré allí
l'estiu”. I a mi, se'm va ocórrer comentar:
“Quina llàstima, perquè ho passaríem
molt bé…!”. Al que Roberto es va afanyar
a replicar amb èmfasi: “Per què no us
acosteu a Cazorla i passem allí uns
dies?”. I va continuar: “No heu de
preocupar-vos per res, tan sols
d'arribar!”.
La veritat és que les paraules del pintor,
tan inesperades, ens van deixar atònits i,
el primer a reaccionar va ser Remigio,
que va dir: “Xé, és bona idea! Per part
meua no hi ha cap inconvenient”.
Immediatament després d'escoltar el
comentari, vaig manifestar boig de
content, “Per la meua, tampoc!”.
Casualitats i vivències
Ignore si es tracta d'una obsessió,
casualitat, obcecació, circumstància
intranscendent, premeditació, similitud i
qualsevol altra o altres accepcions que es
poden incloure. La veritat és que,
humilment, em confesse partidari de la
coincidència. Si s'ha de jutjar per les
ocasions que, al llarg de la meua vida, se
m'han presentat i que, en aquest cas
concret, tan sols em referiré a tres.
La primera d'elles es va presentar en el
moment en què Roberto ens va proposar
la idea de desplaçar-nos a Cazorla, lloc al
qual, des de feia prou temps tenia
projectat visitar.
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La segona, curiosament, el mateix dia
d'iniciar el desplaçament, mes i mig
després de concretar el viatge, encara
que, lògicament Remigio i Marité, la seua
dona i María Rosa, -la meua- i jo, ens
entrevistarem en diverses ocasions, tant
en Benalua, com en el centre de la capital,
a fi de tractar alguns detalls relacionats
amb el trasllat cap a l'atractiu municipi de
la província de Jaén. El dia assenyalat a
l'hora concretada, ens vam presentar en
el domicili dels nostres amics, disposats a
iniciar el recorregut. Llavors va ser quan
em vaig adonar que el cotxe de Remigio i
el meu, eren iguals! és a dir, amb una
lleugera variant. El de la meua propietat
era un “Seat 124”, de color blanc i
entapissat en roig: El seu, era un “Seat
1430” de color blanc, entapissat en roig.
La tercera també es va presentar aqueix
mateix dia, moments després. Vaig acudir
acompanyat dels meus dos fills. Mentre
que ell, estava “escortat” per les seues
dues filles. Inclosa, a més, la mare de
Marité.
Iniciarem el trajecte amb la precaució
d'omplir amb anterioritat, els depòsits de
combustible, a fi de perdre el menor
temps possible i, a poder ser, evitar el
trànsit per paratges desconeguts, que ens
pogueren portar -ignorant la presència o
no-a llocs allunyats d'estacions de servei.
Precisament per aquesta sèrie de
precaucions i altres que no venen al cas,
vam preferir realitzar un recorregut més
extens, però més conegut o si més no més
transitable i recomanable per l'estat de
les carreteres. Així que decidirem arribar
a Albacete i d'allí a Jaén i, finalment, a la
meta final: Cazorla! On arribàvem sobre
les cinc de la vesprada.
L'espectacle que es va oferir davant els
nostres ulls i que no se m'ha esborrat mai
de la ment, és que, una vegada
aconseguits els contraforts de la serra
vam començar a comunicar-nos a través
de les botzines dels cotxes per a
transmetre'ns la bellesa del paisatge i la

presència
dels
primers
cérvols,
cervatells, cabres, alces i una extensa
varietat d'animals que, davant tanta
emoció i alegria, ens va semblar que van
eixir a rebre'ns i donar-nos la benvinguda,
en nom de la família que ens esperava.
Com vulga que, en aquells temps, es
mancava de telèfon mòbil al nostre país,
resultava més que impossible comunicar
als nostres amics l'hora i el lloc en el qual
ens trobàvem. Més que per qualsevol
altra causa, per la seua tranquil·litat
personal. D'ací la desesperació en els
seus rostres en veure'ns aparéixer.
Aquestes escenes són les que demostren,
per si soles, el grau d'amistat que existeix
a l'interior de cada persona a la qual sols
tractar quasi diàriament.
Tot el que puguen pensar i més, coneixent
a Remigio Soler en l'ambient particular,
personal i familiar, en el qual aflora la
seua
vena
humorística,
podrà
comprendre com d'amé ens va resultar el
trajecte, cada vegada que ens deteníem. I,
és clar, aquest comportament es va
mantindre durant tot el temps que va
durar la nostra convivència.
No és fàcil descriure l'emotiva rebuda que
ens van brindar Roberto i Reme, la seua
esposa, així com els pares d'ella. Durant
els quatre dies que vam romandre allí no
és possible triar un moment més feliç que
uns altres. Una vegada que ens
instal·larem vam començar el relat del
nostre meravellós viatge, interromput tan
sols, durant els minuts que vam dedicar a
compartir el sopar.
Cazorla, anhelada i desconeguda
El meu interés es xifrava a conéixer la
serra de Cazorla, on es troba el naixement
del riu Guadalquivir, però que, a més, en
la serra de Segura, confrontant amb ella,
naix el riu del mateix nom, que
desemboca en el municipi alacantí de
Guardamar -del qual són oriünds els
meus pares i germans majors-, després
de recórrer la popular zona coneguda
com la Vega Baixa.

Cal incloure, al mateix temps, que, amb
independència del transcendental i
important que ja de per si mateix ostenta
el citat municipi de Jaén, el meu
coneixement
de
l'existència
de
l'anomenat “Tractat de Cazorla”, que,
d'alguna manera, afectava la província
d'Alacant, com a continuació podrem
comprovar, augmentava el grau de la
meua curiositat, per conéixer aquesta
localitat i les seues característiques.
El citat document es va signar el 20 de
març de 1179 entre Alfonso VIII de
Castella i Alfonso el Casto de
Catalunya-Aragó. Per aquest tractat “Se
fijaron los límites de la expansión de
ambos reinos en la zona del levante
peninsular. El país valenciano hasta el
puerto de Biar (Alicante), quedó
reservado a la conquista de la corona de
Aragón, el castellano eximió al
catalanoaragonés del vasallaje que le
debía por el “Regnum Caesaraugustanun”
y el Casto, a su vez, renunció a sus
derechos a la reconquista de Murcia en
favor de Castilla…”
No obstant això, no finalitzava ací el meu
interés per visitar el ja citat municipi de
Cazorla, que, tant per la seua història com
pels seus edificis artístics, singulars i
llegendaris, i la bellesa natural dels seus
paisatges, que ja de per sí són
mereixedors d'una reposada visita, a poc
menys de 20 quilòmetres es troba el poble
de Quesada, en el qual se situa el “Museu
de Rafael Zabaleta”, natural de la citada
vila, considerat com un dels millors
pintors contemporanis, que va morir al seu
poble natal en 1960, als 53 anys d'edat.
Una altra de les agradables sorpreses
que ens oferia aquest insòlit i suggeridor
viatge, va ser el moment en el qual el
matrimoni amfitrió ens detallava el
programa confeccionat exclusivament per
a dur a terme durant la nostra estada en
el seu domicili. Semblava que algú els
havia transmés els nostres desitjos i
pensaments. No faltava detall i així els ho
vam fer saber.

A fi de no cansar el lector i evadir-me una
miqueta del tema central d'aquest treball,
permeten-me que detalle, si més no, els
llocs que vam visitar a més dels ja citats,
durant el nostre recorregut pel municipi
de Cazorla. el qual recomanem
encaridament als amants de les belleses
naturals, històriques i arquitectòniques.
Van ser aquestes: les ruïnes de l'església
de Santa María, el Castell de la Yedra, les
Fonts de la Cadena, a més de moltes
altres, situades en els voltants.
Tot això amb la possibilitat de visitar hui,
plàcidament, comptant amb autopistes
per a arribar en menor temps i en millors
condicions, a més de recrear-se al Parc
Natural, degudament condicionat en el
qual poden admirar-se exemplars de
daines, mosteles, falcons, àguiles,
mussols, voltors, raboses i tantes altres
varietats d'animals.
Una vegada allí no podíem deixar passar
l'oportunitat d'acostar-nos a la serra de
Segura per a comprovar de primera mà i
des d'un lloc preferent, el naixement del
riu del mateix nom que, com ja hem
indicat, desemboca a 35 quilòmetres de la
capital d'Alacant, després d'un llarg
recorregut per terres de Jaén i de Múrcia
Resulta més que lògic pensar que aquest
viatge, per inesperat, espontani i atractiu,
resultava fins i tot suggeridor, ja que
oferia un ampli ventall de possibilitats
diverses. D'aquesta manera resultava
impossible
refusar
l'oportunitat
d'aprofitar el desplaçament i gaudir de la
contemplació de belleses naturals, així
com
respirar
el
panorama
historicoartístic, el coneixement del qual
tant de bo ens aportava, pel que fa a
enfortir la nostra cultura, per partida
doble.
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I d'això donem fe, ja que els tres
-cadascun utilitzant els seus utensilis
habituals-, ens dedicàrem a plasmar les
sensacions que experimentàvem, davant
l'extraordinària perspectiva plàstica que,
a cada moment, es presentava davant les
nostres sorpreses i meravellades retines,
causant-nos impressions inesperades.
El que, amb el pas del temps he lamentat,
ha sigut no disposar, en aquella i altres
ocasions anàlogues, d'una càmera
fotogràfica, en la qual immortalitzar
aquests moments incomparables i
irrepetibles. He de confessar, al mateix
temps, que en els quatre dies que vam
romandre en aquell impressionant
paratge, vaig aprendre molt i bo, dels dos
mestres de les Arts Plàstiques, amb els
quals vaig tindre la immensa sort de
compartir una pàgina de la meua vida,
difícil de superar.
L'art de la il·lustració
Remigio Soler a través de la il·lustració,
considerada per ell mateix com una de les
facetes més importants de l'Art, va saber

captar en tota la seua amplitud, la
idiosincràsia
de
bona
part
dels
personatges i “personajillos” més
singulars que van adquirir la qualitat o
condició de “populars”. Tant pels seus
antecedents, com per la manera de
comportar-se en el seu quefer quotidià.
Segons va manifestar el mateix autor, en
relació a aquesta mostra a la que ens
referirem, va ser induït, sobretot, per la
seua pròpia vocació artística i, molt
especialment, pel seu gran amor cap a
Alacant i tot quant del seu entorn es deriva.
I ho va fer a través de la il·lustració, faceta
que dominava amb destresa i precisió.
La dedicació a aquesta parcel·la artística
–gens fàcil d'executar- la va desenvolupar
en un període en el qual es trobava
allunyat, respecte a l'època en la qual la
voràgine de la successió de les fulles del
calendari amenacen desconcert, per la
data de caducitat de l'obra a realitzar,
quan es tracta d'un monument “fogueril”
o d'una talla concreta a entronitzar en una
església en un dia determinat.

Així va ser com, fent honor al seu orgull de
condició d'alacantí, va provocar la
recreació que va posar de manifest el seu
gran sentit, a l'hora de mostrar-nos una
col·lecció de personatges pintorescos a
quin d'ells més popular i amb major
aparença de causar admiració, entre els
qui contemplaren el seu “retrat”, eixit de
la mà d'un mestre, com el que ens ocupa.
Igualment, la seua intuïció, enginy i
domini en el traç per al dibuix, va captar la
indiscutible figura d’aquests personatges
públics –alguns d'ells afectats per una
determinada deficiència física- que no els
impedia, en absolut, transitar pels carrers
de la ciutat i sol·licitar als vianants, fins i
tot, un cigarret, unes monedes per a
aconseguir-los o prendre's un got de vi.

En aquesta faceta em cap la satisfacció
d'haver compartit amb ell moments de
veritable exercici de memòria, a fi de
recordar els noms –sobrenoms en aquest
cas- i característiques o peculiaritats que
embolicaven l'entorn de cadascun dels
habitants de les zones exteriors –en bona
part d'ells- de la capital.
Personatges típics de la ciutat
El resultat d'aquesta ocupació va ser
aconseguir reunir un considerable
número d'ells, entre els quals es
trobaven, per exemple, “Chelín”, “Colilla”,
“Chache”, “Pericuelo”, “Charlot”, “Negre
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balancejant-se penjada del seu coll,
segons fora el seu caminar més lent o
accelerat.
Hi havia altres “visitants” que de la
mateixa manera, van eixir a col·lació, en
les nostres inoblidables trobades,
igualment
dignes
d'immortalitzar,
procedents dels punts més pròxims de la
província,
que
no
van
passar
desapercebuts per a ser plasmats pel
nostre personatge. Em referisc a aquells
que, com si d'una paradeta del “porrate” o
de qualsevol altra festivitat típica, popular
o tradicional, es tractara, ens oferien
fruits secs, “sangueta calenteta”, “arrop i
talladetes”, formatge, embotits, olives,
adobats i fins i tot, el “aguador” amb el
seu carretó d'una roda i cànters de gran
grandària, dels quals assortia el líquid als
botijons.

Lloma”, “Hombre cañón”, “Regaera”
“Pepito el Gordo”, “Germans Telete”,
“Talento”, “Calitri”, “Catihuet”, “Tiruliqui”,
a més d'uns altres més seriosos, com
“Don Paquito i Anita”, “Cerilla”, Flores el
“pescatero” i director de la popular banda
“Los Claveles”, ”El Meló”, ”Calitri”,
“Moscoso”, a més d'uns altres, i, com
més pròxims als nostres dies, “Ramonet”,
“Caruso” i “La Collares”. A aquests
senzills i humils habitants, que
deambulaven per carrers i places de la
ciutat, a deshores, sense que, en cap
moment, se'ls aplicara la condició de
captaires o rodamons i, ni tan sols,
-excepte
mínimes
i
censurables
excepcions- rebien tracte d'actitud
despectiva, sinó més aviat de “veïns
populars i quotidians”, se'ls unien els
tradicionals venedors ambulants, que
solien aparéixer, amb major assiduïtat,
per les barriades, sense menysprear
algunes artèries del centre de la capital.
En aquest apartat hem d'incloure al
“barquillero”, el “chambilero”, el “jazminero”,

el de les pomes encaramel·lades, “las
pelotillas americanas”, es creïlles fregides,
els xurros calents. Tots ells van ser recollits
pels llapis, plomes i pinzells de Remigio
Soler.
L'artista va plasmar, també, amb el seu
extraordinari mestratge i personalitat, a
més de les clàssiques figures que es
consideraven quasi familiars, per la seua
proximitat al veïnat, com eren per mèrits
propis, les del sereno, el carter, el
femater, l'agranador, l'encenedor de
l'enllumenat públic, els venedors de ”los
iguales”, primer,”cupón pro ciegos”,
després i, de l'ONCE, finalment, igual que
el de la Loteria Nacional.
Una miqueta més vinculats amb l'àmbit
central urbanístic de la ciutat, figuraven,
així
mateix,
les
imatges
dels
“enllustradors”
i,
especialment
a
l'Esplanada i dàrsena del port, els
fotògrafs: el clàssic i llegendari de “al
minut”, amb el seu trípode ancorat a
l'Esplanada i, l'ambulant, amb la càmera

No obstant això resulta, més que
recomanable, incloure, també, en aquesta
extraordinària i interessant recopilació de
caràcters singulars, al “ordinario” dels
pobles veïns, així com a aquells que feien
gala de les seues professions, entre els
quals podríem citar els casos concrets del
“paragüero”, el “lañador”, el “afilador”, el
“correcher”, el “matalafer”, el “tapisser”,
el venedor de teles, cortines, mantes i
cobertors, el del carro carregat de
botijons, cànters i altres peces de
ceràmica procedents d'Agost. Sense que
ens oblidem del famós “Barrachina” que,
ufà i faceciós, alhora, pregonava la
qualitat de les seues faves cuites.
L'exposició, com totes quantes va
realitzar, va constituir un èxit inusitat, tant
per les peculiaritats especials que
adornaven les imatges dels personatges
que apareixien emmarcats, i les singulars
característiques que afectaven la capital
alacantina.
Esment a part mereix reflectir el que es
refereix a la seua apreciació personal,
respecte a la Santa Faç, tant en el que
concerneix la relíquia del Sagrat Llenç,

com al monestir en si i a la “romeria”,
pròpiament dita. Resulta fàcil afirmar que
sobre aquest particular, va deixar una
considerable i selecta varietat, en
diferents versions a quina d'elles més
suggeridora, colorista i emotiva, alhora.
Finalment ressenyar que, no solament va
deixar constància de la seua versió
personal de la indumentària típica i
tradicional de la parella de “alacantins”,
unida o individual, i va il·lustrar portades i
pàgines de les revistes oficials editades
per l'Ajuntament i la Comissió Gestora,
sinó també els seus dibuixos apareixien
en les pàgines dels periòdics locals, els
“llibrets”de comissions de Fogueres i de
Barraques, a més de llibres, com són els
casos de don Federico Sala -l'inoblidable
rector de Benalua-, i dels periodistes
Fernando Gil i Antonio González Pomata,
el locutor Raúl Álvarez i un servidor, a
més d'alguns altres.
Incursió en el món taurí
No seria possible imaginar a un artista de
les condicions i disciplines a les quals, al
llarg de la seua ascendent carrera, es va
sotmetre Remigio Soler, que ometera en
el seu interés per deixar empremta del
seu pas pel camí de l'Art, la incursió en el
món de la tauromàquia. Una cosa tan
atractiva i suggeridora, com ho demostra
la realitat, que no ha sigut motiu
d'inspiració, exclusivament, a pintors i
escultors, sinó de poetes, escriptors,
novel·listes i cineastes. I afegim, que no
s'ha circumscrit a l'àmbit nacional
espanyol, sinó que ha traspassat les
seues fronteres, en tots els aspectes
citats.
Aquesta parcel·la que –tant si es vol com
si no- forma part de la història d'Espanya
i de la seua cultura, -popular o
costumista, com es vulga encasellar- tant
per l'engranatge que l'activa, com pels
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complet el dia de la “estrena”, en la plaça,
on llueixen la seua rica i elegant
indumentària.
I la peça a interpretar, amb format
autènticament de ritual, s'inicia amb el
cerimonial del “paseíllo”, airejant els seus
respectius capots de passeig, que acaben
adornant les barreres dels espectadors,
distingits pels protagonistes. A això li
segueix el so dels clarins, anunciant
l'eixida de l'altre. Després, el canvi de
cadascuna de les fases que es compon el
festival -que per alguna raó se'n diu així-;
el qual es realça per la presència de la
dona, tocada amb “mantilla” d'encaix i
“peineta de concha” que la subjecta,
l'ambient que genera el públic assistent.
L'emoció comença amb l'espera del
lidiador, davant l'eixida del seu
contrincant, per a continuar amb les
diferents postures que l'emboliquen, en
manejar la capa, l'aparició de les
banderilles i, el brindis, abans d'utilitzar
la muleta i, finalment, l'ús de l'espasa.
protagonistes que la mantenen viva, fins a
l'extrem de convertir-la en tradicional,
llegendària i, fins i tot, transcendent,
alhora que interessant i necessària, si
s'ha de jutjar pels elements i
característiques que està revestida.
L'anomenada Festa Nacional, amb tots
els seus condicionants, en el dir dels
erudits, estudiosos i aficionats veterans,
“constitueixen un món íntim i reservat,
totalment alié al que es viu a l'exterior”. I,
continuen afirmant: “En eixe espai
diferent, encara que no alié, ni distant,
conviuen en fraternal agermanament,
persones i animals que mantenen
connotacions, que les fan imprescindibles
malgrat
ser
considerades,
per
determinats cercles, com a alienes,
estranyes i irregulars”.
En aquest cas concret, ens referim als
toreros com a actors principals del
festeig, la vestimenta utilitzada en els
”tentaderos”, on tenen lloc els “assajos” i
l'acostament als seus oponents, en el
desenvolupament de l'obra a representar,
com és la figura del bou, canvia per

Els bous de lídia, durant la seua
permanència en la devesa, des que naixen
fins que ixen per la porta de toriles,
furiosos, envanits buscant la claredat i la
carícia de l'aire sense saber que
s'enfronten a la mort en el redolí; han
sigut objecte d'una vida regalada –si se'm
permet l'expressió- respecte a la resta
dels seus companys de ramaderia. Per
tant, la seua existència i el paper que juga
en la parcel·la d'aquest important
esdeveniment, és una manifestació clara i
justa per a ser degudament considerada
tal com es mereix.
Per tot l'exposat i, potser alguna raó
afegida, en la qual vam tindre més d'una
oportunitat
de
respondre
als
suggeriments del nostre amic i artista,
artista i amic, no solament es va limitar a
crear una autèntica i completa col·lecció
de tots i cadascun d'aquests temes, per
gust i satisfacció pròpia. La seua
generositat va anar molt més enllà, en
convertir el que, en principi, tan sols
anava a constituir una col·lecció privada,

Remigio Soler i Pascual Domínguez amb Ramón Marco en l’homenatge realitzat per la Foguera Port d’Alacant a aquest últim

en una magnífica i espectacular
exposició, a fi de que el públic assistent,
poguera gaudir en contemplar-la, d'igual
manera que ell gaudia, mentre es trobava
realitzant cadascuna de les obres.
Al·lusió breu a una llarga carrera
Una vegada arribats a aquest punt, he de
reconéixer que la meua gosadia va molt
més enllà de la precaució i el sentit comú,
ja que m'atrevisc a introduir-me en un
camp, perfecta i extensament trillat, com
és la dilatada biografia d'un personatge
de la qualitat de Remigio Soler, que tants
rius de tinta ha provocat. És impossible
parlar d'ell i de l'Art, en totes les seues
vessants, sense que les seues aptituds no
isquen a relluir.
És considerable el nombre de persones
que, al llarg de la seua vida professional,
han tractat intensament a aquest artista,
tant en el taller en el qual construïa
monuments, per a ser devorats pel foc,
com en l'estudi-santuari, en el qual es
“recollia” per a donar vida a imatges
religioses, i altres treballs en fusta, a més
d'esbossos, dibuixos, dissenys i tot tipus
d'il·lustracions.

La meua intenció no ha sigut una altra,
insistisc, que intentar resumir l'extensa
carrera artística del nostre personatge,
atès que ja m'he referit a alguns aspectes
de la seua intimitat, que vaig tindre la
immensa sort de compartir, cosa que
m'avala la seua difusió. Tan sols a manera
d'anècdota, em sentiria més que satisfet,
incidir, si més no un instant i molt de
passada, a fi de deixar constància,
almenys, del seu extens historial
professional, en el camp de les Fogueres.
En el qual es va iniciar, després del seu
“pas” per la delicada tasca de “ornament
de carrers”, per a continuar per la
construcció de foguers infantils i portades
de Barraques.
En aquest aspecte cal reconéixer, ja que
és de justícia, que la seua presència en el
competitiu àmbit, com a realitzador de
monuments artístics de vida efímera, ha
batut un rècord, que sapiem, no igualat
fins al moment. Des de l'inici de les festes
de “Les Fogueres de San Chuan” fins als
nostres dies, en el curt espai de temps
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que va des de l'any 1959 fins a 1976, tots
dos inclusivament, si bé és necessari fer
una precisió i és que en aquest període
–dèsset anys- es van produir sis llacunes
en les quals va romandre allunyat –anys
1964, 1968, 1970, 1971, 1972 i 1974, que
van afectar sis exercicis, per això, si hem
de considerar-ho de manera equitativa,
tan sols van ser onze, en actiu. Amb
l'excepció afegida, que, en dos d'ells, va
construir la foguera que es plantava –i es
planta- en la plaça de l'Ajuntament, la
qual, com és sabut, no opta a premi.
Remigio i la seua dona de plantà. Foguera Benalua 1976

Per tant, durant les nou edicions que
conformen aquest espai de temps –i ací
és on hem de centrar la nostra atenció a fi
de ser objectius- la labor realitzada i la
compensació reeixida, es resumeixen així:
quinze monuments construïts; recordem
que, dos d'ells, participen fora de
concurs) tres Primers premis en
categoria Especial; quatre Segons premis
en la mateixa categoria; dos Primers
premis de Primera categoria; i, un Segon
premi, de Segona categoria. Total: deu
distincions d'una més que estimable
consideració.

La seua incursió en aquesta faceta en la
qual a penes es va haver compromés amb
caràcter professional, la duu a terme amb
humilitat, com si tractara tan sols de
participar, és a dir, més aviat sense
pretensions. Encara que, això sí, amb una
idea fixa: estudiar a consciència el
panorama al qual s'enfrontarà. És per
això que la seua aparició en aquesta nova
activitat de “tallar” fang, per a
convertir-ho en cartó-pedra, rebutjant les
gúbies i la maça i substituir-les pels seus
propis dits, malgrat no aconseguir cap

Remigio Soler, Alfredo Aracil, Ali
Andreu Cremades, Manuel Baeza,
Jaime Gómez Mejías, Pepe Mira
Galiana, Pérez Gil amb Pedro
Soriano. Jurat Fogueres categoría
especial 1981

Menjar “Benaluenses”. Restaurant Don José. Any 2011

premi, li va infondre el suficient
optimisme com per a continuar amb
major il·lusió i ímpetu.
Com acabem de deixar constància, el salt
que experimenta la seua obra, d'un any a
un altre, és tremendament espectacular,
en aconseguir el següent exercici, el
Segon premi de categoria Especial,
guardó, si més no, anhelat per bon
nombre de veterans i consumats artistes.
És indubtable i necessari reconéixer, que
el nostre inoblidable “veí”, en el seu
recorregut pel camí de la pràctica de la
construcció de “fogueres”, al llarg d'un
període que comprén una dècada o poc
més, no resulta gens usual.
Resum final
Finalment i per a acabar aquest breu i
precipitat recordatori d'algunes de les
felices i il·lustratives hores viscudes al
costat de tan genial i virtuós mestre, a
més d'entranyable amic, he de ressaltar
que, en el conjunt de la seua obra, estan
reflectides la sensibilitat, creativitat,
enginy, seguretat, constància, equilibri,
formació,
integritat,
eficàcia,
responsabilitat, i, sobretot, conscient de

Procés de creació imatge Crist de la “Hermandad Stabat
Mater”. Any 1992

la seua pròpia estimació, el sentiment
d'orgull és el salconduit de la magnitud
aconseguida, en l'exercici de la seua
professió, essencialment vocacional. Tot
això unit a la seua condició de fervent
enamorat i defensor a ultrança de “la
millor terra del món”.
Aprofitant que en aquests moments
m'arriba a la memòria una situació
inaudita, per espontània, -o potser
prèviament elaborada-, i intranscendent i
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poc habitual, i com que no desitge
ometre-la, la manifeste a continuació:
Va ocórrer en una de les diverses tertúlies
d'aficionats i devots de l'Art, en les seues
diferents vessants, que se celebraven
setmanalment, en diferents llocs de la
capital. Entre fum de cigarrets i ambient
aromatitzat amb la calor del café, em van
preguntar sobre la definició abreujada,
que podia aplicar a la condició i
comportament artístic de Remigio Soler,
el tema principal a debatre era l'exposició
que, en eixos moments, romania oberta a
la contemplació del públic, en una de les
més importants sales de la capital, com
era la de l'Aula de Cultura de la Caixa
d'Estalvis del Mediterrani, en l'Avinguda
de Ramón y Cajal.
La meua resposta no es va fer esperar i
fins i tot, segons va manifestar algun dels
tertulians, no els va donar temps a
assimilar-la. Va ser aquesta:
-El rei Mides de l'Art.
Lògicament vaig haver de desenvolupar la
meua opinió que es va basar,
senzillament, en el següent: “Una vegada
finalitzat el seu pas pel món de les
Fogueres en el qual va deixar patent la
seua capacitat de creador, -intercalant i
alternant aquesta nova faceta en la seua
trajectòria habitual com a imatger i
il·lustrador- després de transcorreguts
setze anys, accepta realitzar el somni de
la seua vida: una talla religiosa d'un grup
escultòric!
El qual recull una escena per al “pas” de
la nova Germanor Penitencial Stabat
Mater, de la nostra capital, fundada el 28
de gener de 1992, composta per antics
alumnes del Col·legi dels Germans
Maristes, la desfilada processional dels
quals té lloc en la vesprada-nit del dilluns
sant, de l'any següent.
El conjunt artístic, format per cinc figures,
el realitza seguint la tècnica de la
imatgeria castellana, si bé, sense poder
evitar-ho, li imprimeix un estil propi, que

identifica com a “alacantí”. Remigio Soler
també va tallar el tron que suporta les
cinc imatges, elaborades en fusta de
Suècia, portat a coll per alumnes de COU
del citat centre educatiu.
Ignore, sincerament, si he aconseguit
complir amb el compromís contret
d'aportar el meu gra d'arena, convertit en
lletres de motle, al projecte tan
extraordinari i lògic, al mateix temps, que
guia a l'entusiasta i abnegada comissió de
la foguera del prestigiós districte de
Benalua.
Pel que a la meua persona concerneix, he
de confessar que si he encertat, almenys
en part, a aquest propòsit tan noble i
necessari, la meua satisfacció és molt
més àmplia, entre altres motivacions a
quina
d'elles
més
important
i
transcendent, com és l'aparició de les
meues confidències en les pàgines del
“llibret” que anualment editen, i el
contingut del qual és cada vegada més
il·lustratiu, a més d'amé i gratificant.
Així, doncs, vaja per davant la meua
gratitud i personal consideració a tots i
cadascun dels membres de tan
llegendària comissió i, especialment, a la
seua presidenta, Amparo Martínez
Cremades, per brindar-me aquesta nova
oportunitat de contactar amb els veïns del
meu enyorat barri de Benalua i, recordar
a un dels seus habitants més il·lustres.
Bones festes!

Alfredo

Aracil Aldeguer
Busot
Març 2022

(1) Proclamació Bellesa del Foc i
les seues Dames d'Honor 2022
(2) Proclamació Bellesa del Foc
infantil i les seues Dames d'Honor
2022
(3) Presentació llibret 2021
(4, 5) Menjar benvinguda inici
d'exercici 2022

(1)
(7)

(3)
(2)

(8)

(4)
(5)

(6) Halloween 2021
(7, 8) Visita guiada a les criptes.
Església Sant Joan Baptista

(6)
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(9)

(13)

(11)

(14)

(16)
(15)

(13, 14) Processó de Sant Nicolau
(15) Concurs de nadales
(16, 17) Presentació Falla Sanchís
Bergón. Turia de València

(10)
(9, 10, 11) Dia de la Bandereta.
Creu Roja
(12) Lliurament de recompenses 2021

(12)

(17)
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(22, 23, 24, 25, 26) Fogueres
en Nadal

(22)
(18)

(23)
(19)
(24)
(20)
(18, 19, 20, 21) Fogueres en Nadal
infantil

(25)
(26)
(21)
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(31, 32, 33, 34, 35) Falles
de València 2022

(31)

(27)

(32)
(35)

(28)

(33)

(29)
(27, 28) Gran trobada
festera de la Costa
Blanca
(29, 30) Falles de
València 2022

(34)
(30)
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(36, 37, 38, 39) Setmana Santa 2022

(40)

(36)

(37)
(41)

(42)

(38)

(40) Torneig de bitlles
(41) Torneig de parxís
(42, 43) Convivències Dames
d'Honor

(39)

(43)

164/165

(44)
(47)

(47, 48, 49, 50) Concurs artístic
modalitat adulta 2022

(48)
(45)
(49)

(44) Torneig de chinchón
(45, 46) Santa Faç 2022

(50)
(46)
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(55, 56, 57) Presentació Falla
Fraternidad d'Elda

(55)
(51)
(52)

(54)

(53)

(51, 52, 53, 54) Concurs artístic
modalitat infantil 2022

(57)
(56)
168/169

(58)

in memoriam

Juan Antonio
López Parres “Kuki”
Sempre en el nostre record
Sempre en els nostres cors

Amant de la festa des del primer fins a
l'últim dia.
Passejava per tota Alacant, orgullós del seu
estendard i de la seua Foguera.

(59)

La flama que vas deixar encesa en nosaltres,
la teua família de foc, i en tothom que et va
conéixer és inapagable.

(58, 59) Presentació Falla Trinquete
d'Elda

Has sigut i seràs una peça indispensable de
la nostra comissió i viuràs per sempre en el
nostre record.
Voler-te va ser fàcil, però oblidar-te serà
impossible.
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Esglesia de
Sant Joan Baptista

Dia 24 de Juny

12.00 hores
Missa solemne i Ofrena floral

Sara

González de la
Aleja Pérez

Bellesa
Infantil 2022

Andrea

González Santolaya

Bellesa 2022

Irene

Segura Gómez

Dama d’honor
Infantil 2022

Dama d’honor
Infantil 2022

Paula

Cabrera Bonmatí

Nuria

Bonmatí Ruiz

Dama d’honor 2022

Dama d’honor 2022

Alejandra
Box Santacruz

Padrines
d’honor 2022

Laura

Muñoz Más

(29 maig)
Com en anys anteriors, des de
les 11:00 hores, celebrarem el
ja tradicional Festival de
paelles, en el que compartirem
un dia de convivència amb les
altres comissions de fogueres i
barraques.
(3 juny)
A les 20:30 hores se celebrarà
en la Plaça d'Espanya, al costat
del Monument al Foguerer,
l'homenatge als foguerers i
barraquers que ja no estan
amb nosaltres.
A les 21:00 hores, tindrá lloc la
Desfilada del Pregó, desde la
Plaça d’Espanya, pel carrer
Sant Vicent, fins a la Plaça del
Ajuntament, on un any més,
assistirem al Pregó Oficial de
Festes.
(11 juny)
A les 20:00 hores, Cavalcada
del Ninot, des de la Plaça dels
Estels i seguint el recorregut
oficial. Portarem disfresses
relacionades amb el ninot de la
nostra foguera, sempre amb el
bon humor que caracteritza
esta desfilada.

Lucía

Fernández Sanchiz

(18 juny)
A les 19:00 hores començarà
l'Entrada de Bandes i
Desfilada de Comissions, des
de la Plaça dels Estels, on
participarem acompanyats de
la nostra banda de música.
(19 juny)
Esta nit, igual que l'any passat,
serà la plantà de la nostra
foguera infantil. Durant el
capvespre aniran arribant els
elements principals de les

nostres fogueres i començarem
la planta.
(20 juny)
Al matí, rebrem la visita del
Jurat
Qualificador
de
Fogueres Infantils. Esperem
que este siga un bon any i ens
donen algun premi. Per fi ha
arribat la nit de la plantà de la
nostra foguera adulta. Al llarg
del dia, acabarem el muntatge
del nostre racó i a la nit
començarem la festa amb
música de discomòbil.
(21 juny)
Al matí, esperarem la visita del
Jurat Qualificador de Fogueres
Adultes. La vesprada d'este dia,
la dedicarem als més xicotets
de la nostra comissió. Tindrem
berenar, jocs, concursos i
moltes sorpreses per a tots ells.
I mentrestant al centre de la
ciutat començarà l'Ofrena de
Flors a la patrona.
A la nit, de nou, gaudirem de la
música en el nostre Racó
Popular fins a altes hores de la
matinada.
(22 juny)
Al voltant de les 11.00 hores
ens dirigirem fins a la Plaça de
l'Ajuntament per a arreplegar
els premis que ens hagen
concedit durant el present
exercici i que esperem siguen
molts. A les 19,00 hores,
cercaviles pel nostre districte, i
més endevant ens dirigirem

fins a la Plaça dels Estels per
participar en l'Ofrena de Flors
a la nostra patrona, la Mare de
Déu del Remei.
A la nit, més música i més
festa en el nostre Racó.
(23 juny)
A les 8,30 hores del matí, farem
la despertá pels carrers del
nostre barri. A la vesprada,
cercaviles. En el centre de la
ciutat tindrà lloc la Desfilada
Folklòrica Internacional.
A la nit, revetlla en el nostre
Racó.
(24 juny)
Dia gran de la nostra festa.
A les 12:00 hores, missa
Solemne i ofrena de flors en
honor a Sant Joan Baptista en la
parròquia.
A les 16:00 hores, visitarem les
Fogueres
de
Categoría
Especial.
A mitjanit i des del cim del
Benacantil, es llançarà la
tradicional Palmera amb què
comença la cremà.
A la nit, seguirem amb la
música en el nostre Racó i
esperarem que arriben els
bombers per cremar les nostres
fogueres.
(25, 26, 27, 28, 29 juny)
Com sempre i a les dotze de la
nit gaudirem dels castells de
focs d’artifici des de la platja
del Cocó que tant ens agraden
als festers de fogueres.

Una gran figura femenina vestida de carnestoltes
envoltada de màscares de tota mena.

foguera
infantil

2022

)

Lema:
La “más-cara” i més desitjada

Autor:
José Ramón Devis Benet
Javier Álvarez-Sala Salinas

Al voltant d'ella hi ha diversos heralds ballant i
cantant que per fi en el 2022 podrem tindre unes
Fogueres com tots desitgem.
Sobre ella tenim vàries màscares de rituals per a
convocar els seus respectius déus i així poder
acabar amb la pandèmia.
Veurem també la columna de Sant Marcos de la
mítica plaça de Venècia d'on ixen les millors
màscares d'Europa.
En les escenes veurem com es pot utilitzar la
paraula “más-cara” en multitud de formes com
per exemple l'ofici més antic del món amb la
“más-cara” i la “más” barata o les polèmiques
multes o no multes de les cagadetes dels animals
de companyia. La grandària importa??
I algunes més conjugant la paraula “más-cara”.

En el centre de la foguera podem veure un mariner
amb el seu gos, que amb un caragol de mar en l'orella
escolta el dolç murmuri de la mar, eixa mar que tants
béns li proporciona.
Al seu costat una sirena l'abraça i li declara el seu
amor.

)

Lema:
Marina

Autor:
Bernardo Estela Parra

Coronen la foguera, d'una banda, un pescador que
recolzat en la seua barca espera que pique algun peix
i, d'altra banda, un far, una cosa molt important en la
nit per a guiar els vaixells i que arriben a bon port.
La mar Mediterrània està molt lligada a la ciutat
d'Alacant i a les seues festes de Fogueres. Esta unió la
podem veure representada amb esta dolça
Sirena-Bellesa.

foguera
2022

En la nit de Sant Joan la mar està de festa i tots els
seus habitants gaudeixen d'ella: sirenes, peixos,
meduses … una Mediterrània plena d'alegria, color i
riquesa.
Si volem que esta mar es mantinga viva cal intentar no
contaminar-la.
Un esquimal està preocupat perquè veu com el seu
hàbitat ha canviat, ja que el gel dels Pols es va fonent
pel canvi climàtic. Si això no s'evita acabarà afectant
les nostres mars i l'equilibri del nostre planeta.
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Presidenta:
Mª Amparo Martínez Cremades
Rosa Mª Armiñana Ruiz
Gabriel Azuar Domenech
Alejandra Bermejo Cerdán
Nuria Bonmatí Ruiz
Alejandra Box Santacruz
Alejandra Cardona Bermejo
Irene Cardona Bermejo
Inmaculada Castillo López
Manuel Alejandro Castillo López
Sara Djihoud Orts
Andrea González Santolaya
Andrea Llebrés Colado
Paula Llorens Llopis
Salma Llorens Llopis
Ana Belén Lucas Maillo
Mª José Martínez Cremades
Elisabeth Martínez Djihoud
Dylan Martínez Djihoud

President Infantil:
David Benito Sanchiz

Laura Muñoz Más
Marina Orts Rodríguez
Pilar Payá Gonzálvez
Lara Ponce Más
Clara Quiñonero Escrich
Laura Ramírez Pérez
Sonia Ramírez Pérez
Pilar Rodríguez Insa
Cristina Sanchiz Armiñana
Rosa Mª Sanchiz Armiñana
Joaquín Sanchiz Gimeno
Encarni Segura Gómez
Mª Auxiliadora Tomás Martínez
Pedro Damián Alcaraz Orenes

María Arronis Miñano
Leo Benito Sanchiz
Paula Cabrera Bonmatí
Aitana Mª Castillo Arenas
Hugo Fernández Sanchiz
Lucía Fernández Sanchiz
Alex Gallego Sebastiá
Sara González de la Aleja Pérez
Sofía González de la Aleja Pérez
Andrea Jiménez Más
Daniella Más Picó
Cristina Muñoz Más
Henar Muñoz Más
Nicolás Saiz Lucas
Guillermo Saiz Lucas
Irene Segura Gómez
Juan José de la Torre Payá

Consulta tots els establiments a:

www.comerciantesbenalua.com

Seguixnos a:



C/. Doctor Just, 28 - 03007 ALICANTE
Tels. Miguel: 696 930 115 · Toñi: 615 300 119
nmcarpinterosalicante@hotmail.com
NovamodernCarpinterosAlicante

FRUTAS TROPICALES MENA

Avda. Oscar Esplá, 30
03003 Alicante
Puesto BENALUA
Jueves/Sábado
Puesto ELCHE
Domingo
Puesto ALTEA
Martes
Puesto CAMPELLO
Miércoles

PREPARAMOS PEDIDOS
Y CESTAS POR ENCARGO
SERVICIO A DOMICILIO
Elvira 663 71 33 72
Zoraida 646 33 72 53
Natalia 630 28 72 35

Tfno. 639 671 460

FRENOS
CAMBIO DE ACEITE
AIRE ACONDICIONADO
BATERÍAS Y ELECTRICIDAD
MECÁNICA EN GENERAL
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La Administración de lotería nº6 de Alicante “El Negrito” os desea

COMIDA PARA LLEVAR
POLLO ASADO
ARROCES Y PAELLAS
Plaza Navarro Rodrigo, 10 - 03007 Alicante
Tel. 865 689 746

C/ Arquitecto Guardiola, 32 · Alicante
CITA PREVIA:
Tel.: 965 125 527/676 346 615

TRATAMIENTO
100% NATURAL

Plaza Navarro Rodrigo, 16-Bj. · 03007 ALICANTE
Tel. 965 92 99 19 · Móvil 667 742 399
autoescuelabenalua@hotmail.com

Joyeria Venecia Alicante

Pardo Gimeno, 20 (Chapa) - Benalúa - Alicante
Tel. 965 13 09 16 - Móvil 616 98 79 89
talleresturismo@gmail.com

PELUQUEROS

Foglietti, 30
03007 ALICANTE
Tfnos. 691 136 375
692 859 965

Alberola, 1 · San Agatángelo, 33 · 03007 Alicante
Tels. 965 92 80 06 · 615 988 294 · 646 146 587

BAÑOS Y FONTANERÍA
Exposición y venta C/ Alberola 17 bajo
Alicante
t. 965 120 191
móv. 650 499 956
www.pardofontaneria.com
info@pardofontaneria.com

Avda. Saturno, 10 · Tel. 965 22 80 11 - Alicante
Cardenal Belluga, 8 · Tel. 865 886 696 - Alicante
Pardo Gimeno, 12 · Tel. 96 620 07 36 - Alicante
Síguenos en
Pastelería Rafael Frías
www.pasteleriarafaelfrias.es

Plaza Navarro Rodrigo 11
03001 Alicante

600 610 327

tiktok #pichuchesalicante

Clínica de Fisioterapia y Podología

Manuel Severá Col. 2942
Aida Llopis Col. 2598

865 605 108

C/ Dr. Just, 10 - Bajo Dcha.
03007 Alicante

Artesano - Calentito
C/. Isabel La Católica, 6 · 03007 Alicante
T. 966 157 628
Panadería Croissantería Calentito
C/. Vicente Alexandre, 11 · 03011 Alicante
T. 965 158 379
Panadería Croissantería Calentito
C/. Vicente Savall Pascual, 1 · 03690 Sant Vicent del Raspeig
T. 966 144 045
Panadería Croissantería Calentito
C/. Perú · 03008 Alicante
T. 966 596 197
Panadería Croissantería Cafetería Calentito
Avda. de l’Almàssera, 23 · 03690 Sant Vicent del Raspeig
T. 965 674 357

El present llibret es va a acabar
d’imprimir a Bañuls Impresores, S.L.,
el día 23 de maig de 2022. A les
pagines culturals s’ha utilizat el tipus
de lletra Iconic i el Din. La coberta s’ha
imprés sobre un paper Creator Silk de
350 grs. L’elaboració s’ha conclós amb
un cosit en fill vegetal i encolat en
calent sobre coberta.

