
PLANTES AROMÀTIQUES
A

ssessoram
ent: D

aniel C
lim

ent G
iner i A

ina S
. E

rice
Il

·lu
st

ra
ci

on
s:

 Jo
an

 L
lo

pi
s

Les muntanyes tenen un gust exquisit a l’hora de triar 
perfums per a ungir-se les vessants, i entre els seus favo-
rits hi trobem el romer o romaní (Rosmarinus officinalis).
Aquesta mata té la taula parada per als seus pol·linit-
zadors pràcticament tot l’any: la flor de romer, que pot 
vestir-se amb totes les tonalitats entre el blanc i el violeta, 
regala nèctar a les abelles faça fred o faça calor.

Amb tot, no són eixes flors el lloc on el romer amaga 
els seus perfums, sinó en les seues fulles menudes, allar-
gades i amb revers blanquinós: en fregar un brot entre els 
dits, es desclou la flaire de la muntanya, i ens unta la pell 
d’olis essencials. Les receptes d’aquests olis no sempre 
són les mateixes: cada mata de romer pot «personalitzar», 
fins a cert punt, el seu perfum particular.

I si una planta desprén olors divines, no ens ha de 
sorprendre que s’haja emprat per a escampar benedic-
cions per tot arreu: moltes aspersions es feien mullant 
brots de romer en aigua beneïda, i els fums que allibera 
en cremar-se s’han considerat capaços de foragitar els 
mals —naturals i sobrenaturals— de cases, estables, etc.

Aquests aromes volàtils del romer es deleixen per la 
flama; això, unit al seu caràcter eixut (necessari per a so-
breviure allà on l’aigua no raja abundosa), fa que aquesta 
planta siga molt apreciada per a fer foc, tant a l’aire lliure 

com dins de forns per a coure pa. Una contalla valenci-
ana coneguda com El gegant del romaní té com a copro-
tagonista un forner que se’n va a fer llenya a la serra del 
Rontonar i, en arrabassar un «romer ufanós», descobreix 
que entre els dits no tenia un romaní com els altres, sinó 
els cabells d’un gegant!

El nostre territori ha estat conquistat per la mata de 
romer i tenim per tota la geografia camins, llomes, fonts, 
penyes i planes de romers o de romerals, i fins i tot el 
poble del Romaní a la Ribera Baixa.

No hi ha dubte: els poders del romer són gegantins. 
Afegir una rameta de Rosmarinus a la paella o al menjar 
rarament serà mala idea; fer-ne una tisana o atrapar el 
seu perfum en olis o tintures alcohòliques ens permetrà 
gaudir de les seues propietats medicinals i cosmètiques, 
que en són moltes i variades. Podem prendre’l com a 
infusió digestiva, emprar-lo per a fer fregues calmants, o 
aprofitar les seues qualitats com a regulador de la secreció 
de greix als cabells (aquell gegant no tindria mai caspa!), 
per dir-ne només un grapat.

I com a símbol de la remembrança, ens convida a no 
oblidar mai la bellesa i la utilitat de les nostres plantes. 
En fi, que és mel de romer!
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Aromes en troba qui sap on anar a cercar-los, i no cal pu-
jar a muntanyes inaccessibles o allunyar-se dels entorns 
humanitzats per a arreplegar perfums que són un goig 
per als sentits i medicina per al cos. N’hi ha que viuen 
als camps, a la vora de camins —i que, de vegades, fins 
i tot ens acompanyen dins de les ciutats, com el fenoll 
(Foeniculum vulgare).

Aquesta planta, cosina de les carlotes, és tan comuna 
dins l’àmbit mediterrani, que no són pocs els indrets que 
hem batejat en honor seu, i un dels més coneguts ha aca-
bat convertit en disciplina olímpica: la marató pren el seu 
nom del topònim grec Marathon, que significa «lloc de 
fenolls». A la nostra terra hi ha fenollars i fenolls escam-
pats pel mapa (un exemple en seria Llocnou d’en Feno-
llet), i pel territori peninsular trobareu més d’un hinojar 
o funchal, com es diu en portugués, i que dona nom a la 
capital de les illes de Madeira.

Però no només ha donat nom a llocs, sinó també a 
famílies i persones que duen fenolls per llinatge des de 
fa segles; de fet, un dels poetes del segle xv de l’Escola 
Satírica Valenciana es deia justament Bernat Fenollar.

No hi ha dubte: el fenoll és benvolgut i benvingut ar-
reu, i tan a gust es troba dins els versos d’una poesia 
com a la taula més humil, fet una truita o un minxo de 

verdures silvestres, perfumant caragols o adobant olives. 
Quan es tracta d’aromes, el fenoll és tan ric com generós: 
pràcticament tota la planta —sobretot fulles i fruits— 
està amerada d’olis essencials, que sovint contenen en 
abundància un compost conegut com anetole. Aquest 
no és exclusiu del fenoll, sinó que també el trobaràs en 
plantes tan conegudes com l’anís (i la tradició valenciana 
bé reconeix les semblances d’ambdues plantes). L’aroma 
i el gust anisat de moltes begudes sovint s’obté gràcies a 
Foeniculum vulgare, com l’aigua de civada, l’altra granis-
sada valenciana a banda de l’orxata; de vegades les botes 
de vi també es tapaven amb un ramellet de fenoll.

Però eixa planta no només regala perfum, sinó que pot 
ajudar a eliminar o minimitzar olors corporals poc agra-
dables, que tots coneixem, però dels quals rarament en 
parlem obertament. Et fa pudor l’alé? Prova de rosegar un 
bri de fenoll, o els seus fruits secs (que solem anomenar 
«llavors», tot i que no ho són.

Un dinar carregat de llegums flatulents? Els poders 
carminatius del fenoll poden donar-te una mà per fer que 
la sobretaula siga menys olorosa.

Per totes aquestes raons (i moltes altres que et convi-
dem a investigar), la pròxima vegada que veges un fenoll, 
recorda que trobes un petit tresor.



PLANTES AROMÀTIQUES
A

ssessoram
ent: D

aniel C
lim

ent G
iner i A

ina S
. E

rice
Il

·lu
st

ra
ci

on
s:

 Jo
an

 L
lo

pi
s

Hi ha aromes que, si es presenten tots sols, poden ser di-
fícils de reconéixer: fan cosquerelles a la memòria, saps 
que l’has olorat abans, però no recordes on, a quina planta 
pertanyien. D’altres, en canvi, els identifiquem gairebé im-
mediatament, com els aromes cítrics. Aquestes olors venen 
amb un núvol de connotacions prou universals: són aromes 
refrescants, brillants, amb una espurna d’estiu a dins.

Hi ha un grapat d’herbes que saben sintetitzar aromes 
que ens recorden els cítrics, i moltes d’elles han acabat 
amb noms que hi fan referència, com la melissa o taron-
gina. Hui dia eixa darrera paraula pot dur a confusions, 
ja que té dos significats botànicament ben diferents: ta-
rongina és la Melissa officinalis, com recull el gran botànic 
valencià Antoni Cavanilles dins la seua obra sobre la flora 
del Regne de València. Però tarongina és també la flor 
del taronger.

Malgrat el seu perfum cítric, la melissa no té res a veu-
re amb taronges o llimeres; aquesta cosina del romer i del 
poliol ja vivia a la Mediterrània molt abans de l’arribada 
dels cítrics des d’Orient. Això sí: no sabem del cert si va 
arribar a la península Ibèrica ella tota sola, o si va tindre 
ajuda humana. Li posaren de nom «melissa», que vol dir 
«abella» en grec (tot i que els darrers estudis han posat 

de manifest que aquests insectes se senten més atrets per 
altres aromàtiques, com la sàlvia o la lavanda, que no per 
la melissa!).

La tradició popular valenciana preveu dos usos prin-
cipals de la tarongina: aprofitament gastronòmic per 
a guisats, i un ús medicinal per a afeccions nervioses. 
Una infusió de fulles de melissa té efectes sedants que 
poden vindre bé en cas d’insomni, mal de cap o d’estrés; 
també és útil per a combatre trastorns gastrointestinals 
d’arrel nerviosa.

A més, se li reconeix un efecte beneficiós sobre la me-
mòria; així compareix als escrits d’Arnau de Vilanova, 
que descriu la «torongina» en els Aforismes de la memòria 
(1306), també en herbaris, tractats de simples i farma-
copees de segles posteriors, com a «excel·lent per a ajudar 
la memòria», o per a «enfortir el cervell». Aquesta reputa-
ció de planta bona per als nervis la convertí en protago-
nista botànica de la famosa aigua del Carme, destil·lada 
pels carmelites tarragonins des del 1611.

De fet, també es pot macerar en alcohol per extraure’n 
les propietats i l’aroma: a voltes figura dins la fórmula bo-
tànica de l’herber o herbero de la Mariola, juntament amb 
altres plantes com la marialluïsa, el timó o la camamil·la.
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Els grans detectius destaquen per tindre un gran sentit 
de l’olfacte, i ser capaços de detectar quan un sospitós 
fa pudor de socarrim, o una situació fa mala olor. Els 
metges i naturalistes d’abans, que també feien de detec-
tius, sovint es guiaven per les olors a l’hora de decidir 
si una planta desconeguda tindria propietats medicinals, 
i a voltes encertaven, com en el cas de la marialluïsa 
(Aloysia citrodora). 

Hui ens sembla que aquest arbrissó menut o arbust 
ha estat sempre amb nosaltres, perfumant els corrals 
i els nostres records casolans amb el seu aroma cítric. 
Tot i això, la marialluïsa no és europea, sinó d’origen 
sud-americà, de les regions entre Bolívia i Argentina. La 
primera menció a la península Ibèrica data de principis 
del segle xvii, i ningú no li deia lluïsa, sinó yerba cidrera: 
«herba poncilera», que té perfum de poncil (Citrus me-
dica), un cítric antic de cultiu malauradament residual 
al nostre país). Molts dels seus noms a l’altra banda de 
l’oceà Atlàntic (cedrón, cedroncillo, etc.) encara conser-
ven aquesta relació amb el poncil, malgrat que hui tots 
associem aquest aroma amb el de la llima (que és parent 
estret del poncil).

Juntament amb la seua facilitat de cultiu al Mediterra-
ni, fou aquest perfum, la sort de la marialluïsa. De cultiu 
senzill i aroma cítric: qui no la voldria al seu pati o corral?

Tanmateix, haurien de passar gairebé dos segles abans 
que aquesta planta obtinguera nom reial: va ser l’any 
1779 que la marialluïsa fou descrita científicament com 
Aloysia citrodora («per l’exquisidíssima olor de poncil que 
de si desprén»). El gènere Aloysia es consagrà a Maria 
Lluïsa de Parma, aleshores princesa d’Astúries i muller 
del futur Carles IV, i d’ací provenen els seus noms més 
comuns (herballuïsa, herba de la princesa, marialluïsa).

La seua «olor molt grata de poncil» feu suposar, als 
naturalistes que la van descriure, que la planta seria efi-
caç per a tractar les indigestions, com també «totes les 
malalties en què cal fortificar i corroborar el sistema dels 
nervis». I, en aquest cas, la intuïció es revelà correcta: de 
manera semblant a la melissa, la marialluïsa és bona amiga 
de la digestió, dels mals de panxa (a les nostres terres s’ha 
emprat tradicionalment per a apaivagar els dolors mens-
truals), i té efectes sedants. Però té un sabor tan agradable, 
que no calen excuses per a voler prendre’n una tasseta, 
sola o combinada amb altres herbes (timó, camamil·la, 
til·la…) i endolcida amb una miqueta de mel o sucre. 

Sabies que la marialluïsa figura en les receptes de 
molts herberets (a Penàguila, a Bocairent, a Banyeres…)?
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De vegades els noms comuns ens juguen males passades, 
i bé pot explicar-t’ho el poliol d’aigua, també conegut 
com a «poliol».

A partir del seu nom científic, Mentha pulegium, pots 
deduir, primer, que aquesta planta és una menta (pa-
rentiu que el seu aroma delata); i, segon, que la nostra 
paraula «poliol» és descendent d’aquest pulegium llatí. El 
terme fa referència a les puces, atés que fa segles, fins 
i tot mil·lennis, que emprem el poliol per a foragitar 
aquests insectes tan molests com inevitables dins les 
societats agropastorals. Si tens animals, tens puces.

Florit a finals de primavera o començaments d’es-
tiu, el poliol d’aigua sol viure a indrets humits; allà on 
mentes com la pebrera o l’herba-sana reuneixen totes 
les flors a les puntes de les tiges, fent espiga, el poliol 
les reparteix en pisos, anellant les seues tiges amb tutús 
de ballet color lila.

Tanmateix, els humans no som botànics innats, i hem 
aplicat el terme «poliol» a altres plantes aromàtiques que 
no són Mentha pulegium. A les nostres comarques des-
taca, per exemple, Micromeria fruticosa, que era la pro-
tagonista absoluta de les infusions de poliol (o poniol) 
valencianes, les més populars i tradicionals de la regió.

Aquestes confusions nominals fan difícil saber qui-
na planta imagina, per exemple, Jaume Roig a L’Spill 
(1460), quan menciona «lo poliol / secat al sol / veuràs 
florit / a miga nit».

Però fins i tot en ple segle xxi, si no eres de les per-
sones que cullen les seues herbes per a fer-se les infu-
sions a casa, la identitat botànica de les infusions de 
poliol és… confusa. Si vas a una terrassa i demanes una 
tisana de «menta poleo» comercial en bosseta, la plan-
ta que beuràs variarà en funció de la marca: pot ser 
menta pebrera (Mentha spicata) tota sola, mesclada amb  
Mentha pulegium, amb herba-sana, fins i tot amb el 
poniol (Micromeria fruticosa).

Tot i que totes elles poden alleugerir els efectes d’un 
àpat massa copiós gràcies a les seues propietats diges-
tives, Mentha pulegium té poders que són absents a la 
resta de «poliols». Per començar, recordaràs que és un 
insecticida natural molt potent, sobretot pel contingut 
en pulegona; però també té propietats emmenagogues 
—és a dir, regula el cicle menstrual i, en funció de la 
dosi, pot resultar abortiva.

Com pots veure, saber quin és el teu «poliol» no és 
un detall sense importància!
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Sovint passa que un aplec de plantes germanes com-
parteixen un mateix nom comú; aquest és el cas de les 
Sideritis, conegudes popularment com «rabets de gat» i 
similars (rabogat, rabo de gat, cua de gat…). Al nostre 
territori creixen almenys setze Sideritis diferents, i segons 
en quin poble hages crescut, el «teu» rabet de gat pot 
ser un poc diferent del dels teus veïns. Tanmateix n’hi 
ha que són especialment populars o reconeguts, com 
Sideritis tragoriganum (o S. angustifolia).

Aquest rabet de gat, endèmic de les terres orientals 
de la península Ibèrica, disposa les flors groguenques en 
pisos al llarg de la tija, assegudes sobre dues bràctees en 
rodalets de sis. Hem d’anar a cercar-la als matollars eixuts 
i solejats de muntanya, generalment no massa lluny de la 
mar, on floreix cap a finals de primavera. Són aquestes 
rametes florides les que s’han usat en la medicina tradi-
cional valenciana, que considera aquesta planta com un 
dels millors remeis populars del país: «Rabet de gat… s’ha 
curat!», conten que deien els apotecaris valencians.

Les infusions de rabet de gat —de vegades combinat 
amb altres plantes com el poniol (Micromeria fruticosa) 
o la camamil·la— es prenen per a combatre (o evitar!) 
problemes digestius. Per això no sorprén veure’l inclòs 

dins les receptes de molts herberets i herberos (malgrat 
que algunes d’eixes, per exemple a Alcoi, volen son germà 
«ver», Sideritis hirsuta).

Però el rabet de gat també és antiinflamatori, i la cul-
tura popular n’és ben conscient i aconsella tisanes de 
Sideritis per a curar qualsevol inflamació —de panxa, de 
boca, o fins i tot d’ulls lleganyosos o irritats.

I si millora les inflamacions internes, no és menys útil 
en cas de ferida o llaga; de fet, el nom científic de Sideri-
tis prové de la paraula grega sideros, «ferro» (material del 
qual estaven fetes les armes), en referència a les propi-
etats dels rabets de gat per a tractar ferides de sang. A 
les comarques centrals però, avisen que s’ha d’anar amb 
cura perquè no només les asseca sinó que pot tancar-les 
massa prompte.

S’ha arribat a dir que la planta medicinal valenciana 
per excel·lència, la més estimada, probablement siga l’hu-
mil rabet de gat. Fins i tot a l’Aurora de Torrent, entre 
els versos que es canten pel Nadal, hi compareixia sant 
Francesc que «se perdió una tarde, sus hijos llorosos le 
van a buscar, lo encontraron en la Marxadella fent herba 
d’olives i rabo de gat». Un sant amb bon ull botànic!
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Amb elegància ballarina, les branquetes d’espígol silvestre 
es vinclen amb el vent. Cada tija de secció quadrada és 
un ramell de flors xicotetes d’un violeta blavenc, que es 
disposen a l’extrem com si foren una espiga perfumada. 
I d’ací prové el seu nom comú, espígol o espigolada, que 
hem donat a dues germanes lleugerament diferents dins 
el gènere Lavandula.

Encara que totes dues visquen a matollars calcaris 
d’interior i sovint embaumen les faldes de les muntanyes, 
una té les fulles més estretes i verdoses (Lavandula angus-
tifolia), mentre que l’altra les té més amples i grisenques, 
d’un verd més argentat (Lavandula latifolia).

Quan arriba l’estiu i les temperatures roents desclouen 
els aromes volàtils de les flors, és el moment de collir 
les branquetes d’espígol silvestre, i així es feia a molts 
pobles valencians. De vegades la collita es destinava a 
l’elaboració de perfums («colònies i essències»), i es venia 
a qualcuna de les fàbriques que en produïen. Tanmateix 
era, també, l’aroma casolà per excel·lència.

Les inflorescències seques s’empraven, fent ramellets 
o esflorades i ficades dins de coixinets o saquets, per a 
perfumar la roba i protegir-la de les arnes (encara hui 
l’espígol ens recorda l’olor de net, i moltes marques co-
mercials de sabons en són conscients, i ho aprofiten!). 

Però un saquet d’espígol també pots amagar-lo dins el 
coixí, per tal que l’aroma de Lavandula puga bressar els 
teus sentits i ajudar-te a dormir, gràcies als seus poders 
sedants. Maldecaps, preocupacions, ansietats… l’espígol 
sap com calmar-los. Els seus olis essencials també tenen 
propietats antisèptiques, per la qual cosa s’ha emprat en 
oleats o banys per a tractar problemes de pell.

Igual que el romer, l’espígol no només perfuma amb 
parsimònia des de saquets i coixins: l’hem cremat per 
a foragitar les males olors que inundaven la casa quan 
havies de traure el fem. A algunes contrades alacantines 
afegien uns altres ingredients a l’ambientador casolà (com 
una cullerada de sucre o garrofes seques), però la reina 
era la Lavandula en flor.

Branqueta d’espígol encesa per a fumar les cambres 
dels malalts o les habitacions de les parteres, per tal de 
cobrir l’olor a sang i suor amb flor de muntanya.

Feix d’espígol encés, no només per a fer fum, sinó per 
a fer llum. El nostre sud és conegut per les festes de tor-
xes (Gaianes), xameles (Benimassot), aixames (Xixona), 
atxes (Elx) o fatxos (Onil), on es cremaven pels carrers 
feixos d’espart o d’espígol al voltant del solstici d’hivern 
i la Nit de Nadal. 

Espígol encés és llum, festa i perfum.
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Hi ha herbes que s’enfonsen dins la memòria amb el pas 
del temps i el pes de la modernitat; d’altres, en canvi, hui 
són gairebé tan populars i conegudes com fa vint anys, i 
l’orenga és una d’aquestes. Fins i tot els xiquets de ciutat 
l’ensumen i ja es llepen els dits tot pensant en macarrons, 
pizzes o botifarres.

Però abans de trobar-la tancada dins de potets al 
supermercat, l’orenga (Origanum vulgare) es conreava als 
horts, o s’anava a buscar a la muntanya —al Benicadell, la 
Serrella o la Mariola, on encara hui arrela. Allà la veuràs 
escampada per valls i serres, a indrets ombriencs i orles de 
bosc; la trobaràs també damunt els mapes, donant nom 
a barrancs, penyes i tossals (com el tossal d’Orenga, a 
Ares del Maestrat, o el barranc d’Orenga, a la Serratella). 
Tanmateix, no tots els topònims fan referència a la plan-
ta: Orenga és també nom de família, llinatge aromàtic, i 
alguns indrets —com el forat d’Orenga, a Sant Mateu, al 
Baix Maestrat— deuen el seu nom a orengues humanes, 
no vegetals.

De l’orenga se’n cull el brot florit, que inclou les fulles, 
però també les flors rosades i les seues bràctees protec-
tores, que es disposen a l’extrem del brot com si foren 
les escates xicotetes d’un peixet (de color violat o rogenc 

en el cas de la subespècie vulgare, o verd pàl·lid si és la 
subspècie virens, totes dues presents al territori valencià).

L’orenga té propietats medicinals, i s’ha usat sobretot 
per a calmar inflamacions de gola fent gargarismes, pre-
parant-la en xarops, etc.; també per a combatre mals de 
ventre o alleugerir digestions pesades. Per açò, i malgrat 
que els seus mèrits aromàtics justificarien per si sols con-
vidar-la a taula, la seua presència a la cuina té un paper 
doble: alegrar els sentits i millorar la salut!

Abans de l’arribada dels macarrons, l’orenga ja do-
nava gust a menges tradicionals com la sang en ceba, els 
gaspatxos o els minxos, les coques de verdures… però, 
sobretot, a les botifarres. Les branquetes d’orenga florida 
collides a l’estiu, al juliol o a l’agost, es deixaven assecar 
i, en arribar el temps de matances es podien torrar al 
forn i s’usaven per a adobar la pasta de botifarra (espe-
cialment conegudes són les que preparen per Ontinyent 
i a la Marina).

L’orenga no només fa resplendir les muntanyes (el seu 
nom s’interpreta a partir dels mots grecs per referir-se 
a oros que significa 'muntanya' i ganos, ‘lluentor’), sinó 
també les nostres menges.
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Què tindran els sabors picants, que ens agraden tant? 
Aquests gusts que fan vibrar el paladar s’amaguen pràc-
ticament tots entre els fruits i les fulles del món vegetal, 
i malgrat que el més conegut en temps antics era l’exòtic 
pebre bo (Piper nigrum), tenim altres «pebres» locals, més 
humils però no per això menys apreciats.

En queixalar una fulla de Thymus piperella i sentir-la 
coure dins la boca, s’entén per què li donàrem el nom de 
pebrella (o pebrinella, o pebrerola segons la contrada que 
prenguem en consideració).

Aquesta mateta de flors rosades és una de les dèsset 
espècies del gènere Thymus que viuen a les nostres terres 
i, per tant, germana del timó. No obstant això, la pebrella 
és més selecta a l’hora de triar casa: allà on altres Thymus 
tenen una distribució més o menys àmplia, la pebrella 
només arrela en aquest racó del món. Qui la vulga tastar, 
haurà de viatjar a les contrades iberollevantines, d’on és 
endèmica. La trobareu sobre tot enfilant camins de mun-
tanya, a les ombries de matollars secs en indrets com la 
serra de la Safor o la Mariola, entre d’altres. Viu en sòls 
pedregosos, poc útils per al llaurador que vol un mocador 
de terra per a conrear i menjar dels seus fruits (un refrany 

de la Vall d’Albaida diu, de manera ben expressiva: «Terra 
de pebrella, caga’t en ella!»).

Aquesta planteta de soca llenyosa és gairebé un sím-
bol distintiu de valencianitat, fins al punt de poder usar-
se metafòricament —com fa, per exemple, Lluís Miquel 
en definir-se com «un cuiner de cançons que, a partir de 
molt bones matèries primeres, les fagocite, les paste, les 
pose en adob amb un toc de pebrella per a fer-les una 
mica més “nostrades”». Les serres i els cingles regalimen 
perfums de romer i pebrella, però no ens hem limitat 
a ensumar-la: Thymus piperella és, essencialment, una 
planta gastronòmica.

El toc de pebrella dona gust a guisats i rostits de carn, 
a gaspatxos i coques i ensalades; però, per damunt de totes 
les coses, la pebrella és l’adob de les olives per excel·lència.

No de qualsevol oliva, atenció —perquè no totes són 
iguals, i n’hi ha que volen el seu germà el timó (les negres, 
madures o de l’any), o la seua cosina, la sajolida. Però 
les verdes partides, xafades o tallades, amb la seua carn 
oberta abracen els sabors de la pebrella dins la salmorra, 
i ens alegren el paladar a cada mos.
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Les olors són un bressol de records, un garbull d’emoci-
ons i memòries associades a llocs i persones. N’hi ha de 
casolanes, que viuen al pati o a les hortes conreades; n’hi 
ha que evoquen els cingles i les sendes de muntanya. Els 
aromes de les sajolides (Satureja spp.), en canvi, fa segles 
que pertanyen als dos mons: domèstic i indòmit, horts i 
serralades.

Als nostres espais naturals hi arrelen quatre sajolides 
autòctones, totes elles mates perennes de soqueta llenyo-
sa i llarga vida. Als horts, en canvi, hi trobem la sajolida 
d’hort (Satureja hortensis), una planta anual poc freqüent, 
que sospitem que va arribar de terres mediterrànies llu-
nyanes, potser amb els romans, que eren molt aficionats 
al sabor de la sajolida.

En arribar l’estiu les sajolides trauen estols de floretes 
rosades, porpres o blanques, però —com és freqüent entre 
les labiades de bells aromes— el seu senyal d’identitat 
perfumada no són les flors sinó les fulles. Aquestes poden 
adoptar formes un poc diferents segons l’espècie (fins i 
tot colors: la sajolida cendrosa de les terres d’Alacant, 
Satureja obovata subespècie canescens, trau fulles cobertes 
de pèls blanquinosos), però són sempre riques en olis es-
sencials volàtils, que aviat descobrírem saborosos i plens 
de propietats medicinals.

Les més apreciades potser siguen les digestives: s’usava 
prendre una tasseta de sajolida per a la panxa, o bé s’afegia 
per a donar gust a guisats de llegums com les faves, que 
poden donar problemes de gasos estomacals. De vegades 
els usos coincideixen amb els d’altres familiars botànics 
seus, com el timó; de fet, a diverses comarques valencianes 
les sajolides locals reben noms comuns com timó, timonet 
o frígola (mots que generalment fan referència a espècies 
del gènere Thymus).

Tanmateix, la menció que més sovinteja no és medi-
cinal sinó gastronòmica, i és tan important que arriba a 
donar-li nom: perquè les sajolides també es coneixen com 
herbes d’olives, atesa la seua freqüència com a adob no 
només dins terres valencianes (on es disputa —o compar-
teix— el tron reial amb la pebrella), sinó gairebé a tota la 
península Ibèrica.

I, de tant en tant, comparteix un ús tradicional curiós 
en diferents entorns on creixen sajolides, des de la Mediter-
rània fins a l’Orient Mitjà: hi ha qui les pren (per exemple 
en infusió, al Camp del Túria) com a estimulant afrodisíac, 
una propietat que ja trobem mencionada a textos medi-
evals. (Malauradament no sabem si açò també s’estén a 
les olives adobades amb sajolida, atés que ningú no ho ha 
comprovat… Vet ací un experiment que encendria l’interés 
botànic de molts!)
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Després de dos segles omplint farmacioles de pastilles i 
xarops amb regust de laboratori, moltes persones tornen 
a mirar-se els continguts del rebost, l’hort, el jardí o els 
camps amb interés renovat. Les plantes són les mestres-
ses d’una gran farmàcia a l’aire lliure, i moltes delaten la 
seua llarga història d’ús medicinal amb noms científics 
que inclouen l’apel·latiu officinalis. Tanmateix, n’hi ha que 
són fins i tot més explícites, com la sàlvia, la reina de les 
herbes que salva de la malaltia.

Diu el refrany que «qui té sàlvia a l’hort, espanta la 
mort», i tal volta per això els pobles abocats a la Medi-
terrània hem cultivat la sàlvia comuna, Salvia officinalis, 
prop de les nostres cases. Les seues fulles, d’un color verd 
grisenc i textura agradosament rasposa, s’usaven molt per 
a rentar-se les dents, en infusió glopejada per a millorar 
afeccions de la boca o de la gola.

Però dins aquest gènere botànic tan salvífic hi viuen al-
tres espècies (més de nou-centes a tot el món!), i al nostre 
territori en trobem alguna de molt especial, com la sàlvia 
de la Mariola o salvieta (Salvia blancoana ssp. mariolensis), 
varietat diànica endèmica que sovint s’utilitza en lloc de la 
Salvia officinalis. Eixa mata, que arriba a formar salviars i 

encatifar ombries a serres altes com l’Aitana o la Mariola, 
dona nom a molts topònims de muntanya (el tossal de la 
Sàlvia a Vilallonga, el barranc de la Sàlvia a Biar…). Els 
pobles dels entorns van a collir-la a la serra, la farmàcia de 
les altures, per aprofitar-ne l’aroma i les propietats medi-
cinals. Igual que la sàlvia d’hort, es pren en infusió per a 
mals de ventre (digestius, però també menstruals). Veureu 
comparéixer una fulleta o un brotet de sàlvia en algunes 
receptes d’herberets, però els mestres ja avisen que no 
convé posar-ne molta per evitar que amargue massa el 
resultat (o que el faça tornar negre!). I, no cal dir-ho, és 
l’ingredient estrella de la salvieta o licor de sàlvia.

Per la seua bellesa aromàtica l’hem convidada a par-
ticipar en les enramades oloroses de distintes festes po-
pulars, com les que se celebren a la localitat alacantina 
de la Torre de les Maçanes per la Festa del Pa Beneït, la 
setmana del 9 de maig. En aquest ritual patronal, que 
commemora la salvació del poble d’una plaga de llagos-
tes, s’ofereixen enormes pans a sant Gregori, i els carrers 
tradicionalment es perfumen amb salvieta.

Salvats… i salviats!
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Moltes plantes aromàtiques tenen poders atemporals: si 
saps on trobar-les, pots collir orenga, pebrella o sajolida, 
assecar-les en ramellets i conservar-les al rebost, penjades 
d’un clau, durant tot l’any.

N’hi ha d’altres, en canvi, que són de temporada, amb 
propietats i aromes fràgils i fugissers. Així com no pots 
assecar les vesprades d’estiu per a conservar-les entre els 
plecs d’un llibre, les fulles d’alfàbega seques perden la 
seua màgia; com l’amor, perfuma quan el brot és fresc.

Aquesta herbeta humil de flaire dolça i intensa es troba 
entre les nostres companyes de pati i cossiol més estima-
des. Depén de nosaltres per a viure any rere any, perquè 
mor a l’hivern i vol mans que la sembren de bell nou, i 
el refrany ens diu que ha de ser a principis de febrer: Per 
Santa Àgueda, sembra l’alfàbega.

La vida cultural, social i ritual de l’alfàbega (Ocimum 
basilicum) a les nostres comarques es mou entre dones: 
des de la sementera per Santa Àgueda, fins a l’eclosió 
festiva per la Mare de Déu d’Agost (dita també Mare de 
Déu de les Alfàbegues), són sobretot dones qui la sem-
bren i la cuiden.

Les seues fulles s’aprofiten dins la cuina, sí… però tal 
volta no siga aquest el seu ús principal: l’alfàbega és, com 
cap altra, una planta de companyia. 

Companyia humana, però també vegetal: la sembra-
ven a les hortes valencianes entre les tomaqueres i les 
pebreres per a foragitar insectes i pestes. Hui la ciència 
ens diu que l’aroma d’alfàbega no agrada als mosquits, 
però els hòmens de camp ben bé que ho sabien quan 
passejaven amb un brot rere l’orella, o les dones que les 
col·locaven en tests a l’ampit de les finestres. A voltes, les 
alfàbegues que s’havien conreat a l’horta es posaven en 
cossiols una vegada arribat l’agost, i es duien a les cases, 
o a les esglésies com a ofrena (a la Mare de Déu, i a altres 
sants estiuencs com sant Bernat o santa Anna). Tot i això, 
tal vegada siga la festa de Bétera on les alfàbegues tenen 
un paper de major pes —perquè un test amb una planta 
de més de dos metres pesa molt! Però les fadrines del 
poble són ben capaces d’alçar-les per passejar-les sense 
pressa, en la processó de l’Ofrena de les Alfàbegues, fins 
a l’església (les més pesades, que poden superar la tona, 
es duen en carros).

L’estiu s’embauma d’alfàbega enamorada…
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De què fa olor la por?
Tal volta els nostres nassos no siguen prou sensibles 

per a detectar-la, però sí poden copsar l’olor de l’herba 
que hem sembrat a corrals i balcons, gràcies a la por. Por 
que les bruixes de la contrada no et prengueren d’ull; por 
de caure víctima d’un mal invisible. Davant d’aquestes 
amenaces, hem cercat una defensora i guardiana de fu-
lles de color verd cendrós apagat i flors d’un groc intens, 
i amb una olor tan penetrant i peculiar, que alguns la 
descriuen com «pudor»: la ruda (Ruta spp.).

A les muntanyes i els camps valencians creixen totes les 
rudes silvestres peninsulars (R. angustifolia, R. chalepensis, R. 
montana), però la defensora d’horts, cases i persones que 
més sovinteja és la seua germana de corral, la ruda vera 
(Ruta graveolens, «d’olor greu, pesada»). Allà on les altres 
rudes fan la seua vida independent, sense preocupar-se de 
les nostres pors, trobar una ruda vera és senyal d’activitat 
humana; perquè tothom sap que: «On hi ha ruda, Déu 
ajuda», i antigament totes les ajudes eren poques.

A més, la ruda no només atrau ajudes invisibles, sinó 
que proporciona remeis medicinals potents —tan potents, 
que sempre s’ha tractat amb gran respecte. Al nostre país, 
com a altres bandes de la Mediterrània, s’usa l’oli de 
ruda (sovint preparat en calent, fregint la planta sense 

cremar-la) per als dolors musculars i de les articulacions, 
però també per a calmar el mal de ventre. Perquè la ruda 
té una afinitat especial amb aquesta part del cos, i no 
només per les seues propietats digestives: les germanes 
Ruta són emmenagogues (és a dir, que regulen el cicle 
menstrual i provoquen la regla), però aquesta habilitat 
també les converteix en abortives. La ruda és la reina dels 
fluxos, la que ajuda a expulsar, i les dones hem aprofitat 
aquest poder també després dels parts, per a restablir la 
normalitat, traure fora qualsevol dolor residual —i no 
només dels humans! Perquè el bestiar també respon als 
efectes d’aquesta planta, i sovint apareix mencionada com 
a remei veterinari per a ajudar als parts de les cabres.

Però no tots els animals responen de la mateixa mane-
ra: la ruda ha estat un instrument molt popular per a es-
pantar insectes emprenyívols (com puces, mosques, etc.), 
i a algunes contrades alacantines i valencianes s’usava per 
a foragitar rates i ratolins.

Remeiera i protectora, tradicionalment la ruda ha 
estat una planta quasi cèlebre, fins al punt de justificar 
l’expressió «ser més conegut que la ruda». Hui passa més 
desapercebuda, però una volta has ensumat la seua olor 
gràvida… difícilment l’oblidaràs.
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Quan arriba la murta, la seua entrada «és un carro ple de 
flors que ve ple de perfums que alegren els nostres cors» 
(o així la descriu Ramón Andrés i Cabrelles en la lletra 
del conegut pasdoble titulat, precisament, L’entrà de la 
murta). Des de temps medievals, als nostres pobles no hi 
ha festa sense enramades oloroses, i la planta d’enramar 
per excel·lència és la murta (Myrtus communis).

Aquest arbust de fullam lluent, que manté el seu verd 
intens i perfumat tot l’any, creix silvestre a la regió me-
diterrània i arriba fins a l’Orient Mitjà; a contrades com 
les nostres es troba freqüentment vora torrents, en indrets 
que tinguen un xic d’aigua i una mica d’ombra. Vet ací el 
motiu pel qual trobem murtes, murteres o murterals dins 
els topònims de més d’una font (a Benicolet, a Palma de 
Gandia…) o barranc (Alzira, Simat, Pedreguer…).

La murta és una planta remeiera, amb fulles riques 
en olis essencials que milloren problemes respiratoris, i 
que embelleixen la pell (i en alguns indrets s’usen com 
a desodorants!). Les seues blanquíssimes flors es con-
verteixen en fruits coneguts com murtons, comestibles 
malgrat la seua astringència. Tot i això, a les comarques 
valencianes la murta és, sobretot, flaire de festa: totes les 
processons i celebracions socials volien els carrers encati-
fats de branques de murta. De fet, «l’entrada de la murta» 

era un dels primers actes de les festes pobletanes, durant 
el qual es duien carros plens de murta i baladre (Nerium 
oleander) que s’escampaven als carrers per a alliberar els 
seus perfums a mesura que es trepitgen els ramells i em-
baumen l’aire.

Però la murta no és només festa: també és bellesa im-
mortal, com escau a la planta consagrada a la deessa gre-
ga de l’amor, Afrodita. Des de l’antigor, Myrtus ha estat 
planta de garlandes i de noces, i amb els seus rams se’n 
feien corones, com les que compareixen en la novel·la 
Tirant lo Blanc (1490); quan es descriuen les noces del 
rei d’Anglaterra, es parla de «dones públiques» ornades 
amb una «garlanda de flors o de murta» (un detall tan 
interessant com inversemblant: Joanot Martorell no ho 
podia saber, però al segle xv la murta encara no havia 
arribat a les illes britàniques!).

La relació de la murta amb les grans divinitats feme-
nines no es va perdre amb el cristianisme; si abans havia 
estat planta d’Afrodita i Venus, a continuació va passar 
a ser de la Mare de Déu —i, en alguns indrets, de ma-
nera especialment estreta, com en el cas de Santa Maria 
de la Murta a Alzira.

Així doncs, ja ho saps: per a celebrar la bellesa, l’amor 
i la vida, la murta és l’aliada perfecta!
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«A l’eixida de la casa, cap al pati o corral, que era un petit 
jardí de tests amb geranis, mates de malva-rosa, hortèn-
sies (…)» (Martí Domínguez i Barberà, L’ullal, 1984).

Entre les plantes ornamentals de pati i balcó més esti-
mades a la Mediterrània destaquen els geranis del gènere 
Pelargonium, amb els seus esclafits de color en roses, blancs 
o rojos; i, entre els seus membres, hi trobaràs una flor amb 
un nom que tal volta et sonarà: la malva-rosa (Pelargonium 
capitatum) curs, que no és una malva, ni és una rosa.

Per què aquest nom, doncs?
La resposta a l’enigma és, almenys en part, una qüestió 

d’olfacte: malgrat que molts geranis ornamentals no fan 
olor de res, n’hi ha d’altres, com la nostra protagonista, 
que són xicotetes fàbriques d’aromes, i el fullam de la 
malva-rosa emet un perfum que, diuen, recorda justament 
a les roses.

Malgrat que hui ens puga resultar tan familiar i tradi-
cional com l’espígol o la sàlvia, en realitat la malva-rosa es 
va instal·lar a les nostres terres fa relativament poc: com 
altres germans seus Pelargonium, es tracta d’una plan-
ta que creix silvestre… a Sud-àfrica! I la seua història 
a València està íntimament lligada a les aventures d’un 
botànic francés del segle xix enamorat dels perfums, que 
es deia Félix Robillard.

A mitjans de segle, Robillard es va traslladar a Valèn-
cia per a treballar al Jardí Botànic, i al cap d’uns anys 
va adquirir una propietat prop de la mar on cultivar-hi 
malva-rosa; l’objectiu era extraure’n l’essència i propo-
sar-la com una alternativa, més barata, al destil·lat de rosa 
vera. I així, gràcies a Pelargonium capitatum, l’any 1860 va 
nàixer la primera fàbrica d’essències d’Espanya, que va 
funcionar fins al primer decenni del segle xx. Tanmateix, 
el cultiu i el destil·lat d’aquesta flor va deixar una petjada 
indeleble a la geografia valenciana: el seu record viu en 
una avinguda arran de platja, i el barri que hi va créixer al 
voltant, ja que duen tots tres —avinguda, barri i platja— 
el nom de Malva-rosa.

Encara hui es destil·len olis essencials de geranis amb 
perfum rosat com a substitut de l’absolut de roses, però 
les fàbriques d’essències actuals ja no usen la malva-rosa 
de Robillard sinó una col·lecció de geranis híbrids (com 
el cultivat ‘Rosé’, que els francesos van introduir a l’Illa de 
la Reunió a finals del segle xix). Tanmateix, tots aquests 
geranis són fills de la malva-rosa, ja que ella és l’única que 
coneix el secret per a sintetitzar les molècules clau que li 
atorguen el preuat aroma.
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La muntanya mediterrània està entapissada d’aromes, i 
moltes de les responsables pertanyen a la mateixa família: 
les labiades, que així es diuen per les seues flors, amb 
pètals desclosos en un bes immòbil. Esperen l’arribada 
d’alguna abella, que hi trobarà nèctar abundós, a punt 
per a convertir-se en mel. I si la de romer és de les més 
conegudes dins del nostre país, la mel del seu cosí el timó 
(Thymus vulgaris) ha estat assenyalada des de l’antiguitat 
clàssica com la més exquisida de les menges.

El timó viu a garrigues i muntanyes, sovint en compa-
nyia del romer; és un element tan característic de determi-
nats ambients, que els hem batejat en honor seu, anome-
nant-los timonars. La seua presència ha donat nom a llocs 
com el pla del Timonar (o dels Timons) d’Alcoi, o l’aplec 
de Mallades dels Timons (a Sella, a Famorca…). Tanma-
teix no tothom el coneix amb aquest nom: també li diuen 
farigola (frígola) o timonet, i la gran diversitat de formes i 
aromes que adopta aquesta mata ens pot confondre.

La variabilitat del perfum de timó és ben coneguda, no 
només dins el món popular sinó també entre els destil·la-
dors d’olis essencials: en lloc de fer tots olor de farigola, 
hi ha Thymus vulgaris amb flaires que recorden l’orenga, o 

fins i tot la llima! Algunes subespècies valencianes es dife-
rencien en composició aromàtica (la subespècie aestivus fa 
una olor més camforada que la vulgaris), i en alguns pobles 
les coneixen amb noms diferents!), així com en època de 
floració, més primerenca (vulgaris) o tardana (aestivus).

Les virtuts del timó han ocupat un lloc gastronòmic 
destacat: donen bon gust a guisats, rostits de carn, sopes 
i salses, a més d’aromatitzar olives (sobretot les senceres, 
negres). Però el seu paper no acaba ací; dins el regne de 
les plantes, sovint observem que perfums, menges i me-
dicines són tot una, i això passa amb el timó, que forma 
part de la farmaciola tradicional des de fa segles.

Són reconegudes les seues propietats per a curar refre-
dats, tos i mal de gola, però a les nostres terres era gairebé 
més freqüent beure’l en infusió per a millorar digestions 
pesades (ja siga tot sol o acompanyat amb unes fulles 
de marialluïsa, unes cabotetes de camamil·la o rabet de 
gat), o fins i tot pres de bon matí en lloc del café! Aques-
tes propietats digestives la fan comparéixer dins la llista 
d’ingredients d’herberets com el de la serra de Mariola.

Amb el seu aroma infinit de muntanya, el timó ens 
ompli el nas i el cor de llibertat.



PLANTES AROMÀTIQUES
A

ssessoram
ent: D

aniel C
lim

ent G
iner i A

ina S
. E

rice
Il

·lu
st

ra
ci

on
s:

 Jo
an

 L
lo

pi
s

De totes les herbes aromàtiques que viuen a l’entorn 
mediterrani, tal volta siguen les farigoles o timonets  
(Thymus spp.) les perfumistes més versàtils. A més de la 
flaire de timó clàssica, hi ha espècies que adopten «disfres-
ses aromàtiques» diferents, i entre les més apreciades hi 
trobem un Thymus amb un nom ben eloqüent: citriodorus, 
«aquell que fa olor de cítric», conegut com a timó de llimó.

Les fulles d’aquesta mateta de soca llenyosa són riques 
en composts aromàtics (com per exemple el citronel·lal o 
el citral, de característic olor cítric, també present dins al-
tres plantes «citri-odoríferes» com la melissa o la mariallu-
ïsa!). Actualment la seua bioquímica és objecte d’estudi, 
i les investigacions més recents li reconeixen propietats 
antimicrobianes.

Durant molts anys es va pensar que el timó de lli-
mó era un fill híbrid entre el timonet (T. vulgaris) i  
T. pulegioides (que a les nostres terres es troba fonamental-
ment al nord, a Castelló), però alguns estudis suggereixen 
que podria tractar-se d’una espècie per dret propi, amb 
distribució reduïda (només a la Mediterrània occidental, 
sobretot a la península Ibèrica). No obstant això, el seu 
estatus està una mica emboirat: encara se’l troba llistat 
com a híbrid en bases de dades científiques, i en publica-
cions com Flora iberica ni tan sols hi compareix.

Entre els seus usos més freqüents hi trobem el gastro-
nòmic: pel seu aroma i gust allimonat, s’ha fet servir com 
a condiment a diverses menges, i ha estat especialment 
apreciat a latituds més fresques, on fa massa fred per a 
sembrar llimeres a l’aire lliure. A falta de llimó per donar 
una nota cítrica a l’ensalada o al rostit, bo serà un brot 
de Thymus citriodorus.

Hem desenvolupat, i fins i tot cultivat, timons orna-
mentals que combinen l’aroma, el sabor i la bellesa —
perquè el bon gust no és només qüestió de paladar, sinó 
també d’estètica al jardí. Tal volta per una combinació 
d’aquests motius, dins el món de parla anglesa s’arriba a 
considerar el timó de llimó com un dels tres timons més 
importants, i el trobem sembrat des d’Anglaterra fins a 
Nord-amèrica ja des del segle xix!

No erraven els grecs quan donaren als timons el nom 
de thymon, que podria derivar del mot per a referir-se al 
perfum: essència de caràcter sagrat, que s’ofereix als déus 
que s’alimenten d’aromes. I, si tenen raó aquells que pro-
posen que les «pomes daurades» de les Hespèrides no eren 
pomes, sinó cítrics… segur que a les divinitats gregues els 
hi hauria encantat el timó de llimó!
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Conten que els antics grecs veien les mentes com a símbol 
de l’eros —perfumat i incontenible, que s’escampa per 
tot arreu. Hui sabem que les espècies del gènere Mentha 
són, efectivament, un xic promíscues, molt aficionades a 
hibridar-se entre sí, i aquesta tendència a voltes fa difícil 
descobrir quina menta tens al jardí. Una de les més fre-
qüents i estimades a terres valencianes és l’herba-sana, la 
menta de jardí per antonomàsia, la «bona herba».

El seu nom científic ja ens indica que (a diferència del 
seu germà el poliol) disposa les seues floretes rosades en 
espigues: és Mentha spicata, i antigament li deien també 
‘viridis’, pel color verd intens de les seues fulles. Aques-
tes et donaran un altre indici per reconéixer-la, un indici 
aromàtic: si les acaricies, t’arribarà l’olor de menta, fresca 
i suau, que durant molts anys els humans hem usat a la 
cuina. Aquest brotet de menta que dona gust al te àrab, 
a combinats com el mojito, o fins i tot a molts xiclets… 
sovint és l’herba-sana (si no és així, el més probable és 
que siga la seua filla la menta pebrera, d’aroma i sabor 
més picant).

El seu gust ens agrada tant, que l’hem escampada per 
tot el món, i a cada regió s’ha convertit en ingredient gai-

rebé imprescindible de qualsevol menja: si els anglesos no 
poden preparar la seua salsa de menta sense ella (li diuen 
spearmint, també referència a la seua inflorescència!), al 
nostre país les faves —sacsades, bullides— han de me-
nester d’un grapat d’herba-sana. També compareix per a 
donar sabor als caragols, guisats de cigrons i altres men-
ges típiques, segons el gust de cada contrada i cada casa.

Com a bona Mentha, l’herba-sana és digestiva, i també 
pot resultar útil en casos de mala olor de boca (és una 
de les plantes que es recomana mastegar després d’haver 
menjat alls!).

L’herba-sana gaudeix de l’aigua, i per això pot tro-
bar-se assilvestrada a la vora de camins, rambles i fonts. 
Però ves amb compte: aquesta predilecció pels llocs hu-
mits la comparteixen totes les espècies de menta, i n’hi ha 
de silvestres que també es coneixen com a «herba-sana» 
(per exemple la Mentha suaveolens o M. sativa). Per això, 
si trobes referències amb aquest nom, tingues present que 
podrien parlar d’una menta diferent (com el pouet de 
l’Herba-sana, hui font del Pouet, al peu del Montcabrer, 
on hi creix la M. suaveolens).
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Un esclat de frescor als llavis, això promet la besada d’un 
caramel de menta —però no de qualsevol germana dins 
el gènere Mentha. Eixos confits no són de poliol ni d’her-
ba-sana, sinó de la més fresca i picant de les mentes: la 
menta pebrera, Mentha x piperita.

La x que s’insinua entre les dues parts del seu nom 
científic et proporciona una dada fonamental per a enten-
dre moltes coses sobre les mentes: està col·locada per a 
indicar que es tracta d’un híbrid, una filla de dues espèci-
es diferents (en aquest cas, l’herba-sana i la Mentha aqua-
tica). Les mentes s’hibriden amb molta freqüència, i de 
vegades la seua descendència mostra poders meravellosos; 
la menta pebrera, per exemple, és molt rica en mentol, 
molècula que produeix un efecte de fred en contacte amb 
la nostra pell (fins i tot té propietats analgèsiques, que 
calmen el dolor!).

Tanmateix, aquestes filles híbrides estan condemnades 
a no fer llavor: la menta pebrera és completament estèril, i 
per això només pot reproduir-se asexualment, a partir de 
brots i esqueixos, dins dels nostres horts i jardins. Aquesta 
característica fou observada pels nostres avantpassats, i 
sorgiren contalles sobre com la menta havia esdevingut 
«mentidera, traïdora», una herba que floreix però que no 
grana (una de les més populars explicava que la menta 

havia intentat revelar l’amagatall de la Sagrada Família 
durant la seua fugida a Egipte, i que com a càstig la Mare 
de Déu la va maleir a romandre estèril).

Tal vegada aquesta esterilitat híbrida explique per 
què, dins de la mitologia grega, Mintha era una amant 
del déu de l’inframon, Hades, que fou transformada en 
menta com a càstig imposat per Persèfone, divina muller 
d’Hades. Menta d’unió il·lícita, d’aroma suau però estèril, 
comparada amb el vincle lícit, fructífer com les magranes, 
entre Hades i Persèfone.

Els orígens de la menta pebrera són incerts (ja que és 
un híbrid natural, com saber quantes vegades ha com-
paregut durant la història humana?), però sembla que 
la primera referència certa que tenim d’ella s’ubica a 
l’Anglaterra del segle xvii. Des de llavors no ha deixat 
de guanyar en popularitat, en bona part gràcies als seus 
poders mentolats.

Com totes les mentes, la pebrera té efectes interessants 
sobre el sistema digestiu (hui la trobareu amagada dins de 
moltes bossetes de «menta-poliol»), i d’ací que abunden 
refranys com «la menta, la gana augmenta». També s’usa 
dins la cuina, a voltes en substitució de l’herba-sana, quan 
ens abelleix un gust més decidit i pungent.
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De totes les camamil·les que viuen a les nostres terres, 
potser la més entranyable siga aquesta mata aromàtica de 
fullam verd grisenc i cabotetes de flors daurades que els bo-
tànics anomenem Santolina chamaecyparissus, i que tradici-
onalment tothom coneix com la camamil·la (o camamirla).

Tot i que pocs descriuríem la flaire que desprén la 
planta com «semblant a les pomes»; el seu nom comú —
que prové del grec chamaemelon— vol dir precisament 
això: «pometa». El seu nom científic, en canvi, la considera 
un «xipreret», chamaecyparissus, tal vegada per una certa 
semblança en l’aspecte de les fulles)

Totes les plantes remeieres que hem ficat dins el sac 
de les «camamil·les» (més de quaranta en tot el territori 
espanyol) tenen propietats digestives, que en justifiquen 
l’ús en infusió després d’un àpat consistent, però no totes 
fan el mateix gust. Allà on la camamil·la que trobaràs dins 
les bossetes d’infusions comercials és dolça (Matricaria 
chamomilla), la nostra Santolina és amarga, i aquesta és 
una característica apreciada dins la cultura popular, que 
sol associar els sabors amargs a poders digestius. Com bé 
pots imaginar, no pot faltar entre els ingredients de molts 
herberos!

No obstant això, els seus usos no es redueixen a tas-
setes d’infusió (o de licor) per a pair millor les menges: 

les seues propietats antiinflamatòries s’han fet servir amb 
molta freqüència per a rentar els ulls inflamats o lleganyo-
sos, a voltes combinat amb unes gotetes de llima. La medi-
cina popular també la recomana en cas de cucs intestinals 
—i per a les xiques que volen tintar-se els cabells de ros.

Allà on la camamil·la dolça de vegades es cultiva als 
horts, la Santolina és planta de muntanya, de matollar sec, 
sovint damunt sòls calcaris. Quan arriben les primeres 
calors trau els seus botons daurats atapeïts de diminutes 
flors, i aquesta és la part de la planta que s’arreplega i s’as-
seca per a guardar-la, penjada dins el rebost, durant la resta 
de l’any. Hi ha qui diu que convé collir-la el 24 de juny 
(de fet, un dels seus noms comuns és botja de Sant Joan).

En alguns pobles alacantins s’usava per a les enrama-
des de festes com el Corpus, però també apareix perfu-
mant celebracions llegendàries, com les que el rei Barbut 
organitza al retorn del mític heroi castellonenc Tombatos-
sals, que torna amb els seus companys de conquerir les 
illes Columbretes i són rebuts amb «… l’espígol i el romer, 
l’herba-sana i la murta, lo timonet i el poliol, la flor de te 
i camamirla i altres matisses de la catifa vistosa, aromen 
l’aire en aquells solemníssims moments.»

Herba humil, i malgrat tot digna de moments solem-
níssims!


