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El Rebost Comunal
Introducció

 Aquest llibret és fruit de les experiències acumulades pel grup de 
producció de conserves i licors de Can Jaumetó. De manera breu, aquests són 
els nostres orígens: un grup de joves de Vilassar de Dalt ocupa a l'abril del 2016 
les antigues cases i tallers de Can Jaumetó, amenaçades d'enderrocament per 
un pla urbanístic. I ho fan reivindicant la voluntat política de quedar-se al 
poble i fer front a una dinàmica que gradualment expulsa als veïns i veïnes més 
desposseïts: a joves, treballadors i treballadores, a precàries de tot pelatge.

Fruit d'aquesta ocupació, de les reflexions i les relacions que potencia, els joves 
de Can Jaumetó obren una nova possibilitat a Vilassar, la d'un espai polític 
autònom de l'Ajuntament i de les dinàmiques dels partits locals, però que al 
mateix temps es planteja respostes als problemes i qüestiona l'actualitat del 
poble des d'una línia política pròpia: la construcció de poder popular autònom, 
d'un teixit social i col·lectiu i d'una sèrie d'infraestructures materials que 
l'impulsin com una força històrica que contrarresti els estats i el mercat 
capitalista.

Amb un desenvolupament pausat, a poc a poc i amb bona lletra, però tenaç i 
lligat a l'horitzó de la crisi del capitalisme esdevinguda permanent, es 
construeix el projecte que va néixer a Can Jaumetó però que ara en 
transcendeix i s'irradia per tot el poble. En definitiva, la nostra lògica vol 
plantejar el següent: el nostre petit poble del Maresme ha perviscut als embats 
de la història fins ara; l'atzucac històric actual és el de la crisi del capitalisme i 
la seva descomposició. Vilassar no només pot sobreviure a aquest procés, sinó 
que ha d'aprofitar la seva identitat com a poble per a impulsar un sentit 
comunitari des del que construir un nova forma històrica d'organització social.

Melmelada 



 Vet aquí on entra el grup de conserves: una de les línies de reflexió que el 
projecte de Can Jaumetó va obrir des d'un bon principi va ser la crítica al treball 
assalariat capitalista. A què ens referim? A la condició generalitzada d'haver de 
sotmetre el nostre temps i esforços a treballar pel benefici d'altri. Avui en dia, el 
poder social i el nexe de les nostres relacions el duem a la butxaca en forma de 
diners: qui més en té, més poder de comandament social té sobre els qui n'estem 
desposseïts i només ens queda que el treball per sobreviure mes a mes. Aquest 
ordre profundament injust, absurd i violent existeix en part gràcies a la 
despossessió generalitzada de mitjans de vida propis que patim. Així arribem a la 
paradoxa del nostre dia a dia: com més dependents som de la producció mundial, 
del sacrifici i l'explotació al treball, d'un salari, més aïllats ens trobem 
individualment i més marcades per la indiferència recíproca entre persones 
queden les nostres relacions. 

És des d'aquestes reflexions que tirem la següent consigna: qui vulgui declarar-se 
avui en dia sobirà políticament, ha de poder sostenir aquesta sobirania 
materialment. O ets autònom del mercat capitalista o el mercat capitalista i les 
seves lleis et determinen. Sabem que aquesta mena de llibertat no funciona com 
unes eleccions, que no es construeix d'un dia per l'altre i que el capitalisme, o el 
desfàs del tot o no tolera l'existència a llarg termini de res que no sigui la seva 
pròpia lògica acumuladora. Conscients d'això, hem volgut apostar per començar 
a crear les bases materials de la mena de vida que oposem a la lògica del mercat i 
el capitalisme. Sabem que de moment ens movem en el terreny de 
l'experimentació; al que aspirem per demà és a poder oferir a la gent que pateix la 
misèria d'aquest món un mode de producció, de vida, que superi el capitalisme i la 
classe de propietaris que se'n beneficia.

L'aposta concreta de la nostra experimentació ara per ara ha estat crear una sèrie 
de grups de producció, grups que de moment experimenten amb diversos àmbits 
de la pràctica humana, fent-ho des de ja mateix partint d'una lògica radicalment 
oposada a la del capitalisme, amb la intenció d'anar arrabassant esferes de la vida 
al mercat i a la competència: l'alimentació, el pensament, l'oci... Així, neix, entre 
d'altres, el grup de producció de conserves, licor i cervesa.

Sobirania mat�ial és sobirania política

Ni hobby



 Sota el capitalisme, el treball no és només injust pel benefici que 
genera a uns pocs i la misèria que assegura a la majoria, també el considerem 
opressiu i alienant per la vida humana en la seva forma i organització: la 
separació mateixa entre treball i temps d'oci és històrica. Un és el revers de 
l'altre, i el possibilita. Nosaltres som un grup de col·legues que s'ajunta per fer 
conserves variades, cervesa i licors artesans i per tastar-los i gaudir-los 
després; però no es tracta d'una afició de cap de setmana, encara que ho fem 
buscant escletxes entre les feines que ens veiem encara obligats a tenir. No ens 
confonguem: tampoc es tracta d'una petita empresa o d'una cooperativa, res 
del que fem està pensat per convertir-se en una mercaderia. En tot cas, si mai 
venem res, ho fem estratègicament per a poder augmentar la nostra 
infraestructura. Això no és una feina ni un hobby: estem assajant la vida que 
anhelem; cada nova tècnica que aprenem, cada remesa preparada, ens 
demostra la possibilitat real d'aquesta vida.

Ni treball
Ni hobby és la vida que

volem allò que bull

en cada pot
de melmelada



El món actual té una manera ben estranya de mesurar la riquesa: estem més 
avançats que mai en la història en capacitats tècniques i científiques; això, per 
contra, no es tradueix en l'abundància general i la bona vida per la humanitat, 
sinó que la nostra és l'època d'una crisi generalitzada amb grans capes de 
població sotmeses al treball, a la misèria o bé ambdues a la vegada. En l'àmbit 
de l'alimentació la paradoxa s'agreuja: mai havia estat a disposició de la 
humanitat una quantitat semblant d'aliments, a la vegada, mai s'havia vist 
abans el desaprofitament a diari de tones i tones d'aliments. De fons, la gana 
es un fenomen que assolà el món sencer, també a casa nostra. Les cues a 
Càrites parlen soles amb la muda eloqüència del desastre humà.

Ara, ens mirem burletes les antigues vides rurals; o bé n'hi ha que aprofiten el 
record per fer negoci amb la retòrica d'allò artesà i ecològic. Nosaltres, 
preferim mirar al passat per confrontar-lo amb aquest present en crisi. Pel que 
fa a l'aliment i la seva producció, per exemple, les nostres besàvies, fins i tot les 
nostres àvies, estaven en possessió de coneixements i de pràctiques quotidianes 
que el mercat encara no havia fagocitat: qui més qui menys tenia bestiar, les 
unitats familiars conreaven la terra, hom es feia el propi pa i conserves per 
passar l'hivern. Recuperar bona part d'aquests coneixements i pràctiques 
enterrades pel progrés capitalista és un component fonamental del 
plantejament polític del nostre grup de producció: no perquè creguem en la 
possibilitat romàntica de tornar al passat, tampoc per una mena de predilecció 
per allò antic, o ecològic (de fet, rebutgem el nou nínxol de mercat d’empreses 
i productes bio i artesans). Ho defensem en dos sentits diferents:

Pràctiques quotidianes a recup�ar
davant el curs de la crisi d’aquest món

L'immediat - Perquè davant la crisi objectiva 
de la societat capitalista trobem urgent recuperar 
pràctiques productives que avui ens serveixen per 
aconseguir ja un cert grau d'independència del 
mercat capitalista. La crisi que no s'atura només 
portarà a l'empitjorament generalitzat de les 
nostres condicions de vida; s'apropa – existent de 
fet ja en moltes realitats- un futur on el mercat 
no cobrirà ni miserablement les nostres 
necessitats més bàsiques.

El llarg termini - Quan ens imaginem un món 
sense mercaderies i sense classes, necessàriament 
ens imaginem que també caldrà abolir la divisió del 
treball per la qual avui un tan per cent ínfim de la 
societat produeix allò del que s'alimenta la majoria. 
En termes ambientals, morals i socials l'actual 
mode de producció ja sabem que ens ofereix: gana, 
explotació i succedanis. El pa del futur haurà de 
néixer d'una relació directa amb el que produïm i 
consumim, i solidària amb la resta de productors.

Es tracta,

en definitiva,

d’aprendre a organitzar

el col·lectivisme



 Demostrant que és possible i experimentant-lo, però també 
començant a arrabassar al mercat àmbits de la producció, guanyant 
autonomia i força davant les seves dinàmiques. I fer-ho amb alegria i amb 
ambició de crear una abundància comunal, una vida millor i més rica que la 
que ens ofereix el present capitalista; per això és fonamental conèixer a fons el 
territori on vivim i les pràctiques dels qui durant mil·lennis hi han viscut abans 
que nosaltres.

Es tracta,

en definitiva,

d’aprendre a organitzar

el col·lectivisme



Es tracta,

en definitiva,

d’aprendre a organitzar

el col·lectivisme
Gelees,

Confits



Melmelades

Gelees,Compotes i 

Confits

 Les melmelades o confits en general ocupen ara les prestatgeries de 
tots els supermercats. Malgrat el rang de gustos i colors que ens ofereix el 
mercat, la industrialització de les melmelades ha deixat pel camí tota la 
riquesa de tècniques i diferents graus de cocció i ensucrat del confit, així com 
també ha limitat la gamma de fruites que es conserven a un nombre molt 
limitat, pràcticament limitat a fruites extretes de l'agricultura industrial, 
deixant de banda aquelles fruits procedents de la recol·lecció silvestre o certes 
fruites poc rentables de conservar. Noms i gustos que ara pràcticament només 
trobarem a certs rebostos casolans o comercialitzats en les esferes de l'alta 
cuina com a delicatessen reservades per la taula dels rics.

Nosaltres reivindiquem la recuperació de totes aquestes receptes i tècniques, 
precisament optant per la recol·lecció de fruits silvestres que molt sovint resten 
oblidats al nostre voltant, o bé reaprofitant les fruites madures que tot sovint 
rebutgem de menjar a casa nostra, o millor, tota aquella fruita que a diari es 
malbarata a gran superfícies comercials o petits comerços.



El sucre - depenent de la proporció de sucre que afegim a la conserva, variarà 
la denominació. N'obtindrem compota, melmelada, confitura o gelees. De 
menor a major quantitat de sucre respectivament.

El punt de cocció - els grau brix són els graus de concentració de sucre en la 
conserva, són el vàrem més acurat per determinar si fem una melmelada, una 
confitura, compota o gelea. Els instruments per mesurar-los són un pèl car i 
difícils de trobar; si bé és bo saber-ho, nosaltres recomanem cenyir-se a les 
receptes de cada conserva per aconseguir un resultat o altre. Hi ha un truc 
fàcil que se sol recomanar per saber si la melmelada està llesta: tenir un plat 
refredant-se a la nevera i vessar-hi unes gotes del líquid que estem coent. La 
melmelada estarà al punt quan les gotes siguin denses i no s'escorrin amb 
facilitat.

L'aïllament de la conserva - hi ha diverses opcions per fer el buit. El que 
recomanem de ben segur és escaldar sempre els pots de vidre i els taps durant 
deu minuts per esterilitzar-los. A partir d'aquí, hi ha qui un cop envasada, 
encara calenta la conserva, opta per tancar-los i posar-los tots junts coberts 
d'un drap humit i deixant-los reposar durant 12 hores, el buit es farà sol amb 
la calor que emana dels pots calents. Una altra opció és donar la volta als pots, 
tot i que aquesta es contradictòria amb les indicacions de procurar que la 
conserva no toqui mai la tapa de metàl·lica. La tercera alternativa és bullir els 
pots plens al bany maria durant deu minuts. Nosaltres, per efectivitat 
comprovada i per economia d'esforços i energies, recomanem l'opció del drap 
humit. Però cadascú té les seves dèries, proveu i decidiu-vos per la que millor 
us vagi.

Un últim apunt - per les gelees la cosa va un pèl diferent. En omplir el pot amb 
la gelea heu de deixar uns centímetres de marge i deixant-los destapats durant 
dos o tres dies. Després d'aquest dies, cal fer el bany maria amb aigua durant 
deu minuts.

Algunes indicacions prèvies sobre la tècnica

Melmelada 



 Les mores són un tresor que sovint deixem podrir als vorals de  
descampats, autopistes o runes. L'esbarzer creix per tot arreu i pràcticament 
per tot el territori català. Depenent del lloc i per suposat, de l'entorn i el clima, 
creixeran més plenes inflades o sucoses. L'època òptima per la seva recollida és 
a finals d'estiu, variant sempre entre finals d'agost i la primera quinzena de 
setembre depenent de la humitat de la zona. Si tenim localitzades mates 
d'esbarzer ben espesses a zones molt exposades al sol o es dóna un final d'estiu 
especialment càlid, poden espatllar-se abans de sortir; en tot cas, sempre en 
trobareu en un altre racó. La mora és bona i dolça tot sola, combina més que 
bé amb iogurts o a l'amanida. 

Aquesta melmelada és ben bé l'estrella del rebost comunal: boníssima, la mora 
creix arreu, és poc apreciada i és fàcil de fer. El que us recomanem és que 
tingueu en ment una zona amb mates d'esbarzer que us hagin donat ja unes 
mores decents i que les aneu revisant regularment des de finals d'agost per 
collir-les en el punt òptim de maduració. Així mateix, hi ha qui gaudeix de 
passejar amb un cistell i anar-ne collint a la babalà; depenent de la zona es pot 
fer perfectament. Hi ha prou mores com per a què si ja tens fet el càlcul del 
consum a casa teu durant una tardor i un hivern de melmelada, puguis fer 
suficients pots amb previsió cada any. Nosaltres us confessarem el lloc on hem 
trobat les mores més grosses i sucoses que hem vist fins ara i és a Vilassar: dins 
la finca de Can Mayans, tot resseguint el camí que mena fins el mas. Des del 
nostre punt de vista, aquelles terres són legítimament del poble, així com 
també les mores que hi creixen. I no és que hi hagi cap reixat que ho tanqui.

Melmelada 
de Mores



 Vet aquí on entra el grup de conserves: una de les línies de reflexió que el 
projecte de Can Jaumetó va obrir des d'un bon principi va ser la crítica al treball 
assalariat capitalista. A què ens referim? A la condició generalitzada d'haver de 
sotmetre el nostre temps i esforços a treballar pel benefici d'altri. Avui en dia, el 
poder social i el nexe de les nostres relacions el duem a la butxaca en forma de 
diners: qui més en té, més poder de comandament social té sobre els qui n'estem 
desposseïts i només ens queda que el treball per sobreviure mes a mes. Aquest 
ordre profundament injust, absurd i violent existeix en part gràcies a la 
despossessió generalitzada de mitjans de vida propis que patim. Així arribem a la 
paradoxa del nostre dia a dia: com més dependents som de la producció mundial, 
del sacrifici i l'explotació al treball, d'un salari, més aïllats ens trobem 
individualment i més marcades per la indiferència recíproca entre persones 
queden les nostres relacions. 

És des d'aquestes reflexions que tirem la següent consigna: qui vulgui declarar-se 
avui en dia sobirà políticament, ha de poder sostenir aquesta sobirania 
materialment. O ets autònom del mercat capitalista o el mercat capitalista i les 
seves lleis et determinen. Sabem que aquesta mena de llibertat no funciona com 
unes eleccions, que no es construeix d'un dia per l'altre i que el capitalisme, o el 
desfàs del tot o no tolera l'existència a llarg termini de res que no sigui la seva 
pròpia lògica acumuladora. Conscients d'això, hem volgut apostar per començar 
a crear les bases materials de la mena de vida que oposem a la lògica del mercat i 
el capitalisme. Sabem que de moment ens movem en el terreny de 
l'experimentació; al que aspirem per demà és a poder oferir a la gent que pateix la 
misèria d'aquest món un mode de producció, de vida, que superi el capitalisme i la 
classe de propietaris que se'n beneficia.

L'aposta concreta de la nostra experimentació ara per ara ha estat crear una sèrie 
de grups de producció, grups que de moment experimenten amb diversos àmbits 
de la pràctica humana, fent-ho des de ja mateix partint d'una lògica radicalment 
oposada a la del capitalisme, amb la intenció d'anar arrabassant esferes de la vida 
al mercat i a la competència: l'alimentació, el pensament, l'oci... Així, neix, entre 
d'altres, el grup de producció de conserves, licor i cervesa.

de Mores

Ingredients
1kg de mores
750g de sucre
1 poma sense pell, cor ni llavors
Suc d’una llimona

Procediment
Triar les mores, rentar-les i escórrer-les. Poseu-ne alguna de que estigui encara 
mig verda, no del tot madura, per donar un toc àcid. Barregeu-les amb la 
poma, el suc de llimona i el sucre, fent que les fruites s'impregnin bé de sucre i 
líquid. Deixeu bullir a foc suau. 

El temps de cocció pot variar dels 30 minuts a la hora, depenent de la 
quantitat que estiguem coent. També hi ha qui recomana afegir-hi aigua si 
veiem que al cul de l'olla es redueix l'aigua massa ràpidament i es pot cremar la 
melmelada. Recordeu que podeu emprar la prova del plat fred i la gota de 
melmelada.

En acabar la cocció, envaseu-la en pots de vidre.

Melmelada i Gelea

d’Aranyons



 Els aranyons, per sorpresa de molta gent que els relaciona amb el 
patxaran a Euskal Herria, també creixen als nostres boscos. A les vessants 
fosques de Sant Mateu, també al voltant de la Creu i a la vall de Cèllecs pel 
costat dels Vallesos. La broma pels principiants, de ben segur que molts la 
sabreu. Amb l'amargor dels aranyons va lligat el dilema que ens ocupa: 
melmelada o gelea?

Ens expliquem: la melmelada d'aranyons és deliciosa, però al no separar de la 
cocció la pell del fruit, es conserva en el resultat final la seva amargor 
característica. La gelea, per contra, és un procediment un pèl més elaborat, 
però aconsegueix la combinació perfecta entre el sucre i l'acidesa de l'aranyó 
deixant de banda el regust amargant de la pell. Us deixem les dues receptes 
per què feu i refeu tal i com us convingui. Això sí, en ambdós casos haureu 
d'optar pel procediment previ de fer bullir els aranyons fins que esclatin, 
triturar-los i després colar de la polpa els pinyols. Aquest és el moment més 
farragós a l'hora de fer confitures amb aquest fruit del bosc, però paga la pena, 
us ho prometem.

Melmelada i Gelea

d’Aranyons



Melmelada i Gelea

d’Aranyons
Ingredients 

1kg d'aranyons 
1kg de sucre

Suc d'una llimona
Procediment
Barregem la polpa dels aranyons amb el suc de llimona i el sucre. Hi ha qui 
opta per haver filtrat ja tot la polpa de pinyons abans de coure res, hi ha qui 
després de coure o en un punt intermig de la cocció, quan encara està ben 
líquid, aprofiten per acabar de filtrar els pinyons. En tot cas, recomanem 
deixar descansant la barreja de la polpa, el suc i el sucre durant una estona. 
Després, posem ho posem a bullir a foc lent. De mitja hora a una hora. 
L'envasem en pots de vidre escaldats.

Ingredients
1kg d’aranyons

Sucre segons la poporció 
indicada al procediment

500g de pomes sense pell, cor ni llavors
Suc d'una llimona

Procediment
Barregem els aranyons amb la poma a bocins en una cassola i ho cobrim 
d'aigua. Ho coem a foc viu uns 30 minuts. La barreja resultant la posarem a 
un drap o una bosseta de muselina moll. El secret estarà en deixar escórrer de 
la bosseta tota la barreja, recollint en líquid en un bol. Hi ha qui recomana 
fer-ho unes hores, hi ha qui encomana deixar-ho tota una nit; vosaltres 
escolliu. Un cop fet, mesurem el pes del suc obtingut i afegim la mateixa 
quantitat de sucre, també el suc de llimona i ho coem a foc viu durant 15 
minuts, fins que aconseguim la consistència d'un gel. Envaseu-la segons les 
tècniques d'envasar gelees que hem detallat a les indicacions prèvies.

Melmelada

Gelea

Espigolar



 Demostrant que és possible i experimentant-lo, però també 
començant a arrabassar al mercat àmbits de la producció, guanyant 
autonomia i força davant les seves dinàmiques. I fer-ho amb alegria i amb 
ambició de crear una abundància comunal, una vida millor i més rica que la 
que ens ofereix el present capitalista; per això és fonamental conèixer a fons el 
territori on vivim i les pràctiques dels qui durant mil·lennis hi han viscut abans 
que nosaltres.

 Una de les coses que vam aprendre del llibre El Comú Català, va ser 
la descoberta d'una sèrie de termes i conceptes gairebé perduts que designen 
pràctiques lligades al camp català d'abans de l'expansió del capitalisme i la 
indústria. Sense caure en la romantització d'aquells temps remots, en 
reivindiquem l'herència històrica com a prova de que les lleis del mercat i de la 
competència furiosa entre persones no són naturals ni eternes, que no sempre 
han existit, sinó que més aviat van forjar-se esborrant amb violència altres 
formes de vida. 

D'entre aquests termes volem destacar l'espigolar o dret de rostoll, que fa 
referència a el costum de poder aprofitar d'entre les restes de la sega o les 
collites abundants aquelles parts sobrants o rebutjades, ja fossin per famílies 
amb una mala collita aquell any o pels qui ho necessitessin. No trobeu que 
podríem recuperar aquest concepte per anomenar la pràctica de rescatar les 
fruites i verdures que el mercat capitalista en la seva lògica absurda rebutja? 
En aquesta línia, les receptes de confits que vénen tot seguit són molt útils per 
conservar aliments sobrants que hagueu recuperat espigolant.

Espigolar
Compota de Poma



Espigolar

La compota és fàcil i ràpida de fer. És una solució ràpida per aprofitar els 
quilos sobrants de pomes que a la fruiteria de la cantonada han hagut de tirar 
perquè ja no fan del tot bona cara.

Ingredients 
Cada dues pomes, una cullerada de sucre 
Canyella al gust

Procediment
Pelem i tallem les pomes (sense pell, cors, ni llavors) i les posem a coure a foc 
baix, escampant per sobre les cullerades de sucre i canyella. Si cal, podem 
afegir-hi aigua per evitar que es cremi la compota, però hem de vigilar molt de 
no passar-nos o la compota pot quedar fàcilment aigualida. Quan tingui una 
consistència semi-liquida i homogènia, l'envasem.

Compota de Poma
Melmelada de Poma,

P�a, i Llimona



Compota de Poma

 Aquesta és una recepta que, en ocasió d'un bona colla de pomes i 
peres que volien tirar a Can Said, vam provar. I ens va quedar exageradament 
bona. Us la recomanem per tot l'any.

Ingredients 
Cada dues pomes, afegim una pera
Per cada kg de fruita que utilitzem:

1kg de sucre
1 llimona sense pell ni llavors

Procediment
Barregem la polpa pelada de pomes, peres i llimona, sense pells, cors ni llavors, 
amb el sucre i tot tallat en trossos ben petits. Deixeu-ho descansar una bona 
hora a la nevera, i poseu-ho a coure a l'olla. De mitja hora a una hora, fent la 
prova del plat fred per comprovar el nivell de cocció. Ha de quedar ben 
reduïda. A més, recomanem de passar-hi el minipimer en acabar per lligar del 
tot bé la melmelada. Envasem en pots esterilitzats i fet.

Melmelada de Poma,

P�a, i Llimona



Encurtits



 El món de les conserves no només es limita a les menges dolces. Els 
encurtits o pickles són de fet un opció que ni tan sols té gaire cabuda en la 
producció industrial que podem trobar a supermercats i botigues d'aquí. El 
principi és fàcil: conservar verdures salant-les primer i després envasant-les al 
buit amb un barreja especiada de vinagre i sucre. La sal prèvia els dóna aquella 
textura cruixent. 

Si teniu un hort o bé us disposeu a mirar de reaprofitar les verdures que 
malmeses que rebutgen als establiments, i us quedeu desbordats per les 
quantitats, els encurtits són una sortida excel·lent i de llarga conservació. Us 
deixem una recepta senzilla.

Encurtits



Encurtits Cogombrets agredolços

o Pickles
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 Els aranyons, per sorpresa de molta gent que els relaciona amb el 
patxaran a Euskal Herria, també creixen als nostres boscos. A les vessants 
fosques de Sant Mateu, també al voltant de la Creu i a la vall de Cèllecs pel 
costat dels Vallesos. La broma pels principiants, de ben segur que molts la 
sabreu. Amb l'amargor dels aranyons va lligat el dilema que ens ocupa: 
melmelada o gelea?

Ens expliquem: la melmelada d'aranyons és deliciosa, però al no separar de la 
cocció la pell del fruit, es conserva en el resultat final la seva amargor 
característica. La gelea, per contra, és un procediment un pèl més elaborat, 
però aconsegueix la combinació perfecta entre el sucre i l'acidesa de l'aranyó 
deixant de banda el regust amargant de la pell. Us deixem les dues receptes 
per què feu i refeu tal i com us convingui. Això sí, en ambdós casos haureu 
d'optar pel procediment previ de fer bullir els aranyons fins que esclatin, 
triturar-los i després colar de la polpa els pinyols. Aquest és el moment més 
farragós a l'hora de fer confitures amb aquest fruit del bosc, però paga la pena, 
us ho prometem.

Cogombrets agredolços

o Pickles

 A l'horta del Maresme hi podem començar a plantar cogombres a 
mitjans de primavera. Amb un bon reg en sortirà una producció constant fins 
a finals d'estius. El cogombre, tot sol a amanides o triturat en salsa satziki, fins 
i tot sol i sucat amb una mica de sal, s'agraeix com un aliment fresc i sucós a 
l'estiu. Si en planteu una mica de més, però, l'excedent el podreu dedicar a fer 
pickles de cogombres, una conserva fàcil i ràpida. Acompanyen molt bé 
infinitat de plats, però per qui aprecia el gust agredolç del pickle, menjar-los 
directament del pot és un plaer. Si no conreeu la terra, però, de cogombres en 
venen tot l'any, si bé acostumen a ser del tot insípids. La conserva, per contra, 
fa guanyar a aquests succedanis de cogombre moltíssim. Si teniu l'oportunitat 
de reciclar cogombres, que a grans superfícies tiren a cabassos, no ho dubteu 
ni un segon: conserveu-los d’entrada. Hi ha una varietat de cogombre que 
s'utilitza especialment per fer la conserva, si bé en podeu emprar qualsevol: si 
són cogombres massa grans talla'ls a rodanxes per encabir-los als pots de vidre. 
Pel vinagre, recomanem vinagre de poma o vinagre de celler; els del 
supermercat poden servir però acostumen a treure tot el gust a la conserva. 
Les espècies, van al gust. Aquí hem afegit algunes, però les bàsiques serien la 
mostassa blanca, l'anet i la ceba. Pel que fa a l'endolcidor, aquí hem emprat 
sucre pot pot fer-se perfectament amb mel, que deixa els cogombres d'un color 
daurat melós.
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Ingredients 
1kg d'aranyons 

1kg de sucre
Suc d'una llimona

Procediment
Barregem la polpa dels aranyons amb el suc de llimona i el sucre. Hi ha qui 
opta per haver filtrat ja tot la polpa de pinyons abans de coure res, hi ha qui 
després de coure o en un punt intermig de la cocció, quan encara està ben 
líquid, aprofiten per acabar de filtrar els pinyons. En tot cas, recomanem 
deixar descansant la barreja de la polpa, el suc i el sucre durant una estona. 
Després, posem ho posem a bullir a foc lent. De mitja hora a una hora. 
L'envasem en pots de vidre escaldats.

Ingredients
1kg d’aranyons

Sucre segons la poporció 
indicada al procediment

500g de pomes sense pell, cor ni llavors
Suc d'una llimona

Procediment
Barregem els aranyons amb la poma a bocins en una cassola i ho cobrim 
d'aigua. Ho coem a foc viu uns 30 minuts. La barreja resultant la posarem a 
un drap o una bosseta de muselina moll. El secret estarà en deixar escórrer de 
la bosseta tota la barreja, recollint en líquid en un bol. Hi ha qui recomana 
fer-ho unes hores, hi ha qui encomana deixar-ho tota una nit; vosaltres 
escolliu. Un cop fet, mesurem el pes del suc obtingut i afegim la mateixa 
quantitat de sucre, també el suc de llimona i ho coem a foc viu durant 15 
minuts, fins que aconseguim la consistència d'un gel. Envaseu-la segons les 
tècniques d'envasar gelees que hem detallat a les indicacions prèvies.

Cogombrets agredolços

o Pickles
Ingredients 
4 cogombres tirant a petits (si són grossos, tallats a rodanxes)
Mitja ceba
2 ginebrons
1 clau d’olor
250gr de sucre
4 cullerades soperes de sal
Una mica d’anet
Un grapat petit de llavors de mostassa blanca
Una cullerada petita de grans de pebre negre
Vinagre (posar-ne una mica menys de la mida del pot que omplireu)

Preparació 
Disposem la ceba tallada a mitges llunes i els cogombres (tallats a rodanxes 
també, si són grossos) en un bol i hi aboquem les cullerades de sal. Haurà de 
quedar en repós unes dues hores. Després, escorrem bé la ceba i els cogombres 
fins que quedin ben nets de sal. Aleshores ho barregem tot menys el sucre en 
una olla (recordeu esclafar abans els claus d'olor i tallar pel mig els ginebrons, 
per potenciar-ne la dissolució de l'aroma). Ho escalfarem a foc lent fins que 
arrenqui el bull. Quan bulli, ho enretirem del foc per afegir-hi el sucre, 
remenant fins que quedi ben dissolt. Aleshores aprofitarem per envasar-ho als 
pots, essent encara ben calent. Per fer el buit de la conserva podeu optar per 
les mateixes tècniques que amb les melmelades.

Licors casolans
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 Els licors casolans, o fer licors a casa, suposen des del nostre punt de 
vista una possibilitat mil vegades més seductora que els succedanis uniformes 
que anem a comprar a un colmat vint-i-quatre hores a l'inici d'una nit de festa. 
Per una banda, fer licors casolans suposarà iniciar una tradició els resultats de 
la qual sempre seran d'una o altra manera únics, singulars. A cada casa, cada 
grup de producció, sempre tindrà receptes pròpies, ingredients secrets o 
procediments propis que contrastaran amb la producció de les veïnes o del 
poble del costat. No negarem que d'un bon principi el més comú és agafar-se 
els dits amb gustos poc comuns o receptes que mai surten bé a la primera: 
l'assaig-error i l'experiència d'anys són el que acaben consolidant una bona 
recepta. A partir d'aquí, però, la varietat d'olors, colors, gustos i matisos és 
riquíssima. És una d'aquelles riqueses que nosaltres reivindicaríem davant la 
pobresa substancial del mercat capitalista. 

Licors casolans



Licors casolans

D'altra banda, però, hi ha la qüestió de l'alcohol o el seu consum: fer licors 
casolans no és un necessàriament una assegurança contra el consum abusiu, 
però des del nostre punt de vista si que comporta uns ritmes favorables a una 
actitud diferent a les pautes de consum que imperen en els espais d'oci als que 
estem acostumats. Són l'altra cara de les jornades laborals, el seu revers, un 
gaudi determinat per l'angoixa i la sobresaturació d'alcohol. Un vàlvula 
d'escapament de tot el malestar que crea la submissió al treball. 

Per contra, els ritmes lents de producció dels licors casolans, els petits volums 
de cada tongada, la varietat i el gust peculiar de cadascun d'ells en fan 
quelcom que es resisteix al seu consum massiu i ràpid. Es presten a tastar-los 
un per un i pausadament, en sobretaules, en moments assenyalats de 
celebració. No volem sobrevalorar-ho ni afirmar falsament que són per se una 
panacea utòpica o que eviten l'alcoholisme, però sí que els veiem com a 
productes d'uns ritmes que s'assemblen molt més a la mena de vida a la que 
aspirem, al gaudi comunal.



Els aiguardents de base: una de les formes més comunes i fàcils de produir 
licors casolans és la maceració de fruits i espècies en aiguardent. Això ens 
apropa a la primera de les discussions: escollir l'aiguardent base dels nostres 
licors; d'entrada hi ha el problema del preu i del mercat. Els aiguardents 
acostumen a ser cars, encara que tenen un bon rendiment de producció; i no 
només són cars, sinó que el destil·lat és una operació tècnica de certa 
complexitat. Nosaltres encara no som capaços de destil·lar el nostre propi 
aiguardent, si bé aspirem a poder construir un dia un alambí casolà: 
antigament a pagès gairebé cada casa amb vinya productiva tenia el seu propi 
alambí amb el que destil·lava els licors d'holandès o esperit de vi. De moment, 
però, hem de conformar-nos amb allò que està disponible a cellers i també a 
vegades a superfícies comercials per majoristes de l'estil del Makro i el Gros 
Mercat. Fem una breu relació dels tipus d'aiguardents que podeu escollir:

Esperit de vi: és aiguardent de màxima graduació, normalment d'uns 95º de 
volum alcohòlic, normalment de base de raïm. És l'aiguardent més pur que es 
pot comprar, normalment només el tenen a cellers. És bastant car, però té 
molt bona qualitat i en principi assegura l'extracció més completa d'essències, 
propietats i aromes d'allò que estem macerant. El nostres apunt, però, és que 
a vegades ens ha fet la sensació que és massa potent i que és difícil fer una 
correcció satisfactòria del domini del gust de l'aiguardent amb reduccions de 
xarop. Per fer els primers licors, potser us recomanaríem que comenceu amb 
aiguardents de menor graduació i que no acostumen a necessitar reducció 
correctora.

Licor d'holandès: són difícils de trobar, això de primeres. La denominació fa 
referència directament a la vella pràctica de la destil·lació casolana als masos 
de zones vinícoles. Els rangs de graduació van dels 40º als 60º de volum 
alcohòlic.

Algunes indicacions prèvies sobre la tècnica



Anisat o crema d'anís: són aiguardents de base anisada, els pots trobar secs o 
ja ensucrats. La graduació no acostuma a depassar els 23º o 25º. Acostumen a 
donar molt bon resultat en tots els casos, però s'ha de tenir en compte que 
sempre deixaran el regust anisat i hi ha receptes que no contemplen la base 
d'anís. A nosaltres, per ratafies i patxarans, ens agrada afegir en proporció 
licor d'holandès a la base d'anisat, de manera que elevem una mica la 
graduació però no ens cal fer l'operació de reduir el volum alcohòlic.

El xarop: és un factor clau per dominar la graduació i la dolçor del licor que 
prepares. És la part complexa del procés, que necessita de càlculs. Per fer el 
xarop haurem de tenir en ment dos factors: l'aigua, a poder ser 
desmineralitzada. Si la treieu de l'aixeta, recomanem deixar-la descansant una 
nit per corregir-ne l'acidesa. Per saber el volum d'aigua afegir segons el volum 
d'acohol final que desitgem, cal fer un càlcul. Us passem la proposta del bloc 
de la ratafia espiells (ratafiaespiells.wordpress.com) on recomanen la següent 
fòrmula:

Per exemple: si tenim un macerat fet amb 3 litres d'un aiguardent de 37'5 
graus de volum, i desitgem un licor amb un volum final de 26 graus, l'aigua 
que haurem d'afegir serà: [(3 x 37'5) / 26]-3= 1,33 litres d'aigua.

Penseu, però, que no necessitareu reduir res si empreu anisats que ja tinguin 
una graduació agradable al paladar. Això és elecció vostra.

L'altre factor és el sucre que vulguem afegir, si desitgem que el nostre licor 
tingui un punt dolç, necessari en la majoria de receptes. Us proposem el 
següent rang:

Semisec: menys de 200 gr/L
Semidolç: de 200 a 500 gr/L 
Dolç: de 500 a 800 gr/L
Molt dolç: més de 800 gr/L

volum licor macerat x grau licor macerat

volum desitjat
aigua a afegir =  – volum licor macerat

Vi de Nous



El filtratge: Pràcticament tots els licors que es basen en la maceració hauran 
de colar-se, és a dir, separar el líquid dels ingredients. En molts casos els caldrà 
filtratge, per lliurar-se dels pòsits i sediments que a banda deslluïr el licor 
visualment, a vegades, també poden afectar lleument el gust.

Infraestructura: El quit bàsic, molt resumidament, és tenir una o vàries 
garrafes de vidre amb tap de suro o plàstic. Ara, aquestes garrafes estan molt 
moda com elements decoratius: es fan pagar cares i no porten el tap. Però a 
cellers i cooperatives agrícoles s'acostumen a vendre a un preu raonable i amb 
un tap nou de trinca; per internet, sinó segur que les trobeu. El colador, el filtre 
xinès o filtres de cafè melita són útils pel filtratge. Per les receptes que 
comporten fermentació recomanem d'obtenir un tap air-lock, que amb un 
sistema de sifó i una mica d'alcohol de cremar permet que els gasos emanats 
per la fermentació surtin i a la vegada aïlla el líquid d'impureses i bacteries de 
l'exterior; sinó en teniu, gases i esparadrap faran el fet.

Patxaran
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El patxaran és un licor típic d'Euskal Herria, si bé com dèiem abans, 
d'aranyons al Maresme també en podreu trobar, només cal buscar-los; sinó, 
com més al nord vas, més en trobes. El que et cal és collir-ne un bon grapat. A 
partir d'aquí, és la recepta és ben senzilla, només es tracta de paciència.

Ingredients 
3L d'anisat dolç 
1L de licor d'holandès de 40º 
1,5kg d'aranyons
Un canó de canyella o un parell de grans de cafè

Procediment
Barregem aranyons, la canyella o els grans de cafè, i l'aiguardent en una 
garrafa de vidre que quedi ben tapada. Haurà de macerar durant 6 mesos en 
un lloc fosc i fresc. Després, colem el líquid, envasem i llestos.

Patxaran Licor de Maduixa i

flors  de primav�a

de la vall de Sant Mateu
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Patxaran

 Aquest és un licor d'invenció pròpia. El vam preparar durant el primer 
aniversari de la okupació de Can Jaumetó. Va ser el primer licor que 
preparàvem que en general es va jutjar com bevible, de manera que n'estem 
prou orgulloses. Proveu de fer-lo a casa! La gràcia és que les flors i herbes que 
porta les vam collir just florides. Per exemple, a la barrancada on neix el 
Torrent d'en Cuquet, hi ha un bosc de ribera on a la primavera hi floreixen 
moltes violetes, sobretot a les zones d'ombra. Just davant la Roca d'en Toni, al 
prat que queda tocant on comença el bosc de nou, hi creix molta camamilla 
salvatge. A la part de bosc entre Can Tarrida i el roc que s'aixeca al costat de 
Cal Duc hi ha bones mates de farigola i cap d'ase.

Ingredients 
3L d'anisat 
3 kg de maduixots del Maresme 
20 flors de violetes
20 caps de flor de camamilla 
Un manat farigola florida

Procediment 
Tallem les maduixes en quatre quarts i anem barrejant-les amb les flors i 
herbes a dins la garrafa plena de l'anisat. Que estigui durant 40 dies i 40 nits 
a sol i serena. Podeu remenar un cop per setmana perquè els ingredients deixin 
anar color, gust i fragància. És important el filtratge perquè la maduixa deixa 
molt de pòsit. Embotellada i un mes d'espera i tastar-lo!

Licor de Maduixa i

flors  de primav�a

de la vall de Sant Mateu Licor del Turó

de l’inf�n
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Licor de Maduixa i

flors  de primav�a

de la vall de Sant Mateu

 Si us coneixeu les muntanyes que envolten Cabrils, sabreu que entre 
la Creu de l'anomenat Montcabrer i l'elevació sobre la que es va construir el 
Castell de Burriac, hi ha el Turó de l'Infern. De llegendes de l'origen n'hi ha 
vàries, entre d'altres, que s'hi penjaven els condemnats a mort. En qualsevol 
cas, a nosaltres ens ha servit per batejar la nostra versió d'un licor casolà poc 
comú: el licor de cireres d'arboç. No sabem ben bé perquè, però els cirerers 
d'arboç del Turó de l'Infern donen uns fruits grossos com pilotes de ping-pong, 
rogencs i sucosos. Macerats en aiguardent, donen un licor gustós.

Ingredients 
Per cada litre d'aiguardent: 

100 grams de sucre
1/2 quilo de cireres d'arboç
Un canó de canyella

Procediment 
Barregem els ingredients, les cireretes a vegades estan tendres i ja suquegen, 
sinó podeu fer-hi un tall. Ho deixeu a sol i serena 40 dies en una garrafa de 
vidre, filtreu, i dissolem el sucre en una tassa d'aigua i l'afegim. Ho envasem i 
deixem reposar com a mínim un mes.

Licor del Turó

de l’inf�n Ratafia
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Licor del Turó

de l’inf�n
 Sobre la ratafia darrerament se n'han editat una bona colla de llibres 
i, com dèiem abans, la feina de col·lectius com la Confraria Ratafia ha 
divulgat bastant la seva producció casolana. Us recomanem de consultar el 
seu lloc web, així com el de la Ratafia Espiells. De llibres, n'hi ha treballats al 
detall amb fitxes fotogràfiques de cada planta i herba com Els colors de la 
Ratafia d'Anna Selga, o de clàssics com El llibre de la Ratafia: ratafies i licors 
d’herbes de tot el món de Jaume Fabrega, on trobar consells més detallats i 
una bona llista de diferents receptes.

Ara mateix existeixen algunes marques que comercialitzen la ratafia de 
manera prou reeixida, no ho negarem. Però des del nostre punt de vista, el 
millor de la ratafia és el seu caràcter radicalment local: pràcticament a cada 
lloc on se'n fa, o cada persona, en varia substancialment la recepta donant lloc 
a una ratafia diferent. Vet aquí la gràcia: que el territori i el coneixement que 
en tens quedi contingut en l'ampolla de ratafia que produeixes. Ens ha agradat 
molt el que van fer la gent de No a la MAT de la Selva, que van encarregar la 
producció d'una remesa limitada de ratafia que duia una barreja d'herbes i 
flors collides als paratges que la construcció de la línia de molt alta tensió 
amenaça de destruir a la zona. Els beneficis de la seva venta, van directament 
a la lluita contra la Mat. En certa manera, cada ratafia contenia un tros del 
territori a defensar. No trobeu que és potent i bonica la idea?

Ratafia

C�vesa



La base d'aquest licor són les nous verdes i l'aiguardent, a partir d'aquí, cadascú 
té la seva recepta. Sobre les nous verdes, però, cal avisar-vos: de moment mai 
les hem trobat comercialitzades i per la zona del Baix Maresme no acostumen 
a créixer nogueres salvatges, com a molt en podeu trobar al voltant d'antigues 
cases de pagès. A l'arborètum de Cabrils, per exemple, l'antic mas de Can 
Barba, n'hi ha una. Si aneu cap al Montseny o cap al Corredor, en començareu 
a trobar de més abundants. Hi ha llocs com la Vall d'Àneu, als Pirineu 
aranesos, on les nogueres creixen a cada racó. En tot cas, recordeu allò bàsic: 
les nous verdes cal collir-les entre finals de juny i principis de juliol; la tradició 
afirma que la Nit de Sant Joan és el moment òptim, semi-màgic, per collir-les. 
Pel que fa a les herbes i flors: la gràcia, com bé ja hem dit, és fer un recull d'allò 
que creix a la teva zona, i en general, tothom hi posa el que vol. 

Sí que hi ha cert consens, però, que una bona ratafia portarà una base 
abundant de plantes aromàtiques dolces(menta, alfàbrega, etc...) i després hi 
afegirem de manera més mesurada la resta de flors i herbes, i les espècies al 
gust, i aquí es dóna el joc amb les varietats de cada territori. Per experiència 
pròpia, es pot córrer el risc d'afegir molta flor o herba de la que apreciem 
l'aroma i el color, i que aquesta acabi dominant massa per sobre de la resta, o 
fins i tot amargant la ratafia. Als ratafiares principants ens sorgeix també 
sempre la pregunta de si afegir seques o fresques les herbes: forçosament 
caldrà combinar-ho. Les herbes fresques seran aquelles que puguem collir 
directament al juny, quan fem la ratafia, i aportaran aigua al licor. Les seques 
acostumen a deixar més essència i gust, i seran aquelles que haurem d'haver 
collit durant l'any i assecat per poder emprar-les amb la ratafia (per exemple, 
totes les flors que broten a la primavera però que pels finals de juny ja s'han 
assecat).

Ratafia



Nosaltres us deixem escrita la recepta de ratafia que hem seguit nosaltres. Es 
basa en aportacions pròpies i també alguna fruit del consell de gent de 
Vilassar coneixedora dels seus boscos i plantes. N'estem bastant satisfets:

Ingredients 
3L d'anisat dolç, 
1L de licor d'holandès de 40º 
4 nous verdes
un manat de menta
un manat d'alfàbrega 
un manat de tarongina
un manat de maria lluïssa 
un manat de farigola
un canó de canyella
4 claus d'olor
mitja nou moscada

Preparació
Aboquem a la garrafa de vidre els 3 litres d'anisat i el litre de licor d'holandès. 
Hi afegim les 4 nous: hi ha diverses preferències a l'hora de tallar les nous. Hi 
ha qui les talla en meitats o quarts, hi ha qui les aixafa lleument o qui les trinxa 
del tot amb una mà de morter. Després, hi anem afegint les herbes, les flors i 
espècies. El procediment acostuma a ser tot un espectacle de coloraines i olors, 
gairebé un ritual que us animen a no fer sols i a compartir amb els qui us 
envolten. Haurem de remenar la barreja i deixar-la a sol i serena de l'estiu 
durant 40 dies i nits. Durant aquest temps, va bé que aneu remenant la 
ratafia, xinxollant-la que en diuen, per assegurar que l'aiguardent ho recobreix 
tot. Anar observant com els colors de les herbes es dissolen en el tot daurat 
fosc que acaba sent la ratafia és un plaer visual. Un cop passats els 40 dies, 
caldrà colar i filtrar. La nostra recomanació és que a banda de colar, només feu 
el filtratge una vegada, encara que el líquid no quedi cristal·lí. Podeu arribar a 
perdre uns quants litres de licor si us obsessioneu massa amb filtrar-ho, avisem 
per experiència pròpia. Al cap i a la fi, estareu fent un licor casolà. Després del 
filtratge, us recomanem d'envasar el líquid en ampolles prèviament 
desinfectades. Un cop envasada, la ratafia haurà de reposar com a mínim fins 
a Tots Sants, i si pot ser, fins a finals de desembre.

5 flors de cap d’ase
10 flors de camamilla
3 roselles
2 garrofes
4 agulles de pinassa verda
4 prunes silvestres
1 pessic de ruda
10 flors d’hipèric
mitja branca de romaní
un bon grapat de flors de saüc
5 flors d’esbarzer



 Hi ha una recepta que us recomanem de fer acompanyant a la 
ratafia, perquè es fa, de fet, amb les barreja d'herbes, plantes, flors i espècies 
que sobra després de colar-la. Així, en comptes de tirar-ho, ho podeu 
reaprofitar per fer el vi de nous.

Ingredients
La barreja sobrant de la ratafia
Sucre morè
4L de vi negre 
4 gots de rom

Preparació 
Un cop filtrada la ratafia, tornem a introduir la barreja d'herbes i nous verdes 
a la garrafa on havien macerat. El vi negre l'escalfem a foc baix per 
dissoldre-hi el sucre morè. Afegim el vi a la garrafa i hi afegim també el rom. 
En dues setmanes de descans ja estarà llest per envasar i poc caldrà esperar 
per començar a beure'l. Calent, a l'hivern, afegint a l'olla on l'escalfem unes 
peles de llimona i un canó de canyella, és molt bo i de gran ajuda contra el fred.

Vi de Nous

Xampany de flors

de Saüc

Consells p� començar



Vi de Nous [ Les dues últimes receptes de licors casolans ens agraden especialment perquè es 
tracta de fermentats, és a dir, no necessiten la base d'aiguardent i normalment els 
ingredients que requereixen els tenim a l'abast o a molt baix preu. La fermentació la 
fan naturalment (el saüc) o bé base de sucre. Són beuratges que podem fer 
pràcticament al marge del mercat ]

 El saüc creix als marges de rials i corriols, en zones humides i al 
voltant de molts masos. Té una bona colla de propietats medicinals i usos. 
Principalment, es cull en dues èpoques: a principis de primavera quan floreix i 
a finals d'estiu quan les baies queden madures. Aquí el seu ús ha quedat prou 
oblidat, però als països escandinaus té tota una tradició, relacionada amb la 
mitologia nòrdica i se n'elaboren moltes begudes i confits. A nosaltres el saüc 
ens agrada especialment perquè creix en abundància allà on el trobes i se 
l'acostuma a tractar com una mala herba. La recepta del xampany de saüc és 
molt senzilla de fer i molt productiva: el secret està en què les flors saüc actuen 
com una mena de llevat natural, provocant la fermentació de la barreja sense 
necessitat d'afegir-li cap mena de llevat en pols o potenciador; la fermentació 
resulta en una beguda dolça, refrescant, plena de bombolles i de graduació 
suau. Una beguda realment popular, és a dir, fàcil de produir en grans 
quantitats sense massa esforços, despeses ni infraestructura: per celebrar el 
començament de l'estiu i l'arribada de la calor, res millor que tenir-ne 
refredant-se ampolles plenes per compartir amb amics, amigues, veïnes, amb 
tot el poble.

Xampany de flors

de Saüc Ingredients 
Per obtenir uns cinc litres, més o menys: 
12 ramells de flors de saüc (aprox. pesen uns 70-80 grams) 
750 grams de sucre blanc
1 llimona
2 cullerades de vinagre de vi
4 litres i mig d'aigua.

Preparació 
Barregem un recipient ample les flors de saüc amb el suc de la llimona i la pell 
tallada a trossets (procureu de collir i utilitzar el saüc el mateix dia). Hi afegim 
el sucre, el vinagre i l'aigua. Ho deixem reposar completament destapat un 
parell de dies a dins de casa. Després, ho colem i passem el líquid a una 
garrafa. Aquí caldrà que reposi durant quinze dies, produint-se la primera 
fermentació. Per a que això passi, caldrà que estigui tapat amb una gasa de fil 
o bé un tap air-lock, que permeti alliberar el gas carbònic però que impedeixi 
l'entrada d'impureses. Passats els 15 dies, l'envasarem en ampolles on s'hi 
produirà la segona fermentació que acumularà el gas carbònic (les 
bombolletes ) característiques del xampany. Recomanem utilitzar ampolles de 
gasosa, de les que tenen taps a pressió. Si ho feu amb taps de suro, penseu en 
assegurar-los amb un filferro perquè la força del gas pot arribar a fer saltar el 
tap. Embotellat haurà de descansar tres setmanes i llestos!

Consells p� començar



[ Les dues últimes receptes de licors casolans ens agraden especialment perquè es 
tracta de fermentats, és a dir, no necessiten la base d'aiguardent i normalment els 
ingredients que requereixen els tenim a l'abast o a molt baix preu. La fermentació la 
fan naturalment (el saüc) o bé base de sucre. Són beuratges que podem fer 
pràcticament al marge del mercat ]

 El saüc creix als marges de rials i corriols, en zones humides i al 
voltant de molts masos. Té una bona colla de propietats medicinals i usos. 
Principalment, es cull en dues èpoques: a principis de primavera quan floreix i 
a finals d'estiu quan les baies queden madures. Aquí el seu ús ha quedat prou 
oblidat, però als països escandinaus té tota una tradició, relacionada amb la 
mitologia nòrdica i se n'elaboren moltes begudes i confits. A nosaltres el saüc 
ens agrada especialment perquè creix en abundància allà on el trobes i se 
l'acostuma a tractar com una mala herba. La recepta del xampany de saüc és 
molt senzilla de fer i molt productiva: el secret està en què les flors saüc actuen 
com una mena de llevat natural, provocant la fermentació de la barreja sense 
necessitat d'afegir-li cap mena de llevat en pols o potenciador; la fermentació 
resulta en una beguda dolça, refrescant, plena de bombolles i de graduació 
suau. Una beguda realment popular, és a dir, fàcil de produir en grans 
quantitats sense massa esforços, despeses ni infraestructura: per celebrar el 
començament de l'estiu i l'arribada de la calor, res millor que tenir-ne 
refredant-se ampolles plenes per compartir amb amics, amigues, veïnes, amb 
tot el poble.

Xampany de flors

de Saüc Ingredients 
Per obtenir uns cinc litres, més o menys: 
12 ramells de flors de saüc (aprox. pesen uns 70-80 grams) 
750 grams de sucre blanc
1 llimona
2 cullerades de vinagre de vi
4 litres i mig d'aigua.

Preparació 
Barregem un recipient ample les flors de saüc amb el suc de la llimona i la pell 
tallada a trossets (procureu de collir i utilitzar el saüc el mateix dia). Hi afegim 
el sucre, el vinagre i l'aigua. Ho deixem reposar completament destapat un 
parell de dies a dins de casa. Després, ho colem i passem el líquid a una 
garrafa. Aquí caldrà que reposi durant quinze dies, produint-se la primera 
fermentació. Per a que això passi, caldrà que estigui tapat amb una gasa de fil 
o bé un tap air-lock, que permeti alliberar el gas carbònic però que impedeixi 
l'entrada d'impureses. Passats els 15 dies, l'envasarem en ampolles on s'hi 
produirà la segona fermentació que acumularà el gas carbònic (les 
bombolletes ) característiques del xampany. Recomanem utilitzar ampolles de 
gasosa, de les que tenen taps a pressió. Si ho feu amb taps de suro, penseu en 
assegurar-los amb un filferro perquè la força del gas pot arribar a fer saltar el 
tap. Embotellat haurà de descansar tres setmanes i llestos!

Vi de Ruibarbre

Consells p� començar



 Aquest és un licor d'invenció pròpia. El vam preparar durant el primer 
aniversari de la okupació de Can Jaumetó. Va ser el primer licor que 
preparàvem que en general es va jutjar com bevible, de manera que n'estem 
prou orgulloses. Proveu de fer-lo a casa! La gràcia és que les flors i herbes que 
porta les vam collir just florides. Per exemple, a la barrancada on neix el 
Torrent d'en Cuquet, hi ha un bosc de ribera on a la primavera hi floreixen 
moltes violetes, sobretot a les zones d'ombra. Just davant la Roca d'en Toni, al 
prat que queda tocant on comença el bosc de nou, hi creix molta camamilla 
salvatge. A la part de bosc entre Can Tarrida i el roc que s'aixeca al costat de 
Cal Duc hi ha bones mates de farigola i cap d'ase.

Ingredients 
3L d'anisat 
3 kg de maduixots del Maresme 
20 flors de violetes
20 caps de flor de camamilla 
Un manat farigola florida

Procediment 
Tallem les maduixes en quatre quarts i anem barrejant-les amb les flors i 
herbes a dins la garrafa plena de l'anisat. Que estigui durant 40 dies i 40 nits 
a sol i serena. Podeu remenar un cop per setmana perquè els ingredients deixin 
anar color, gust i fragància. És important el filtratge perquè la maduixa deixa 
molt de pòsit. Embotellada i un mes d'espera i tastar-lo!

 Aquesta recepta l'hem extreta del Manual de l'horticultor 
autosuficient de Seymour Ho�man, un tros de llibre ple de consells per 
horticultura, però també de receptes i consells per a la mena de feines i oficis 
que envolten la vida al camp. El vi de ruibarbre ens va seduir, sobretot perquè 
anava acompanyada de l'anècdota dels camperols francesos que sempre 
guardaven una parcel·la pel cultiu d'aquesta planta: feien oïdes sordes als qui 
els deien que dediquessin a hortalisses més productives i beguessin vi de raïm, 
trobaven mil vegades més bo i senzill de preparar el vi de ruibarbre. El 
ruibarbre, hem de dir, se sol cultivar poc a casa nostra, encara menys al 
Maresme que té un clima temperat. És més comú el seu cultiu als països 
anglosaxons. En qualsevol cas, aquí pot créixer a qualsevol hort amb més 
ombra o a zones més fredes que la nostra comarca.

Ingredients 
7,5 quilos de ruibarbre 
1,25 quilos de sucre
5 litres d'aigua i llevat

Preparació 
Fem bullir l'aigua i la vessem per sobre el ruibarbre en trossos, que haurem 
tallat a trossos abans. Amb una ma de morter aixafem el ruibarbre regat per 
l'aigua calenta. Ho deixem en remull tot un dia i després, colem el most 
resultant, prement bé la massa per exprimir tot el suc. Es barreja amb el sucre 
i hi posem el llevat. El líquid haurà de traslladar-se a la garrafa i deixar-lo 
fermentat, o bé amb el tap air-lock o amb gases i esparadrap. La fermentació 
durarà unes dues setmanes, tot seguit l'embotellem i esperem dues setmanes 
més abans de tastar-lo, com a mínim.

Vi de Ruibarbre C�vesa



Vi de Ruibarbre
 La cervesa és tot un món a banda. Per començar, requereix d'una 
mica més d'infraestructura que les conserves o els licors casolans. El 
procediment per fer-la té una sèrie de passos una mica més llargs i demana de 
ser meticulós. I en darrer lloc, els ingredients necessaris són en general difícils 
d'aconseguir ara per ara, sinó és passant pel mercat.

Malgrat tot això, nosaltres també mirem de produir cervesa per, com a mínim, 
treure'n del mercat capitalista i de les productors professionals el monopoli de 
la tècnica. De fa uns anys que s'està donant un boom del món de la cervesa: a 
les grans marques s'hi han sumat tot fàbriques de menor volum que han fet 
forat oferint una gran varietat de cerveses, més enllà de la pilsner que trobem 
a les llaunes d'Estrella Damm. Com ja haureu notat, nosaltres marquem 
distàncies a l'hora de lloar la iniciativa de cap empresa capitalista, per petita 
que sigui; tanmateix, si que reconeixerem que la difusió del món de la cervesa 
artesana també ha difós la pràctica a fer cervesa a casa de manera aficionada. 
Així, ara existeixen bastants llibres, webs i grups actius de producció de 
cervesa. A nosaltres, això ens ha permès d'apropar-nos a receptes, 
procediments i per provar de fer la nostra pròpia cervesa.

El que farem aquí, per tant, és deixar-vos una recepta de cervesa que a 
nosaltres ens ha funcionat prou bé, així com una breu relació de la 
infraestructura casolana que fàcilment podeu reunir per iniciar-vos en el món 
de la cervesa autoproduïda. Hi ha molt bons llibres i referències a internet on 
us podran explicar amb detall cada part del procediment, les característiques 
òptimes dels ingredients, etc... D'entrada, avisar que la nostra experiència ens 
diu que la cervesa necessita un major grau d'experimentació que d'altres tipus 
de producció; l'assaig-error i les millores es poden allargar molt fins aconseguir 
la cervesa que més ens agradi; això no vol dir que després de dos o tres intents 
no pugueu haver obtingut una cervesa d'allò més acceptable feta per vosaltres.

C�vesa



 Sobre la ratafia darrerament se n'han editat una bona colla de llibres 
i, com dèiem abans, la feina de col·lectius com la Confraria Ratafia ha 
divulgat bastant la seva producció casolana. Us recomanem de consultar el 
seu lloc web, així com el de la Ratafia Espiells. De llibres, n'hi ha treballats al 
detall amb fitxes fotogràfiques de cada planta i herba com Els colors de la 
Ratafia d'Anna Selga, o de clàssics com El llibre de la Ratafia: ratafies i licors 
d’herbes de tot el món de Jaume Fabrega, on trobar consells més detallats i 
una bona llista de diferents receptes.

Ara mateix existeixen algunes marques que comercialitzen la ratafia de 
manera prou reeixida, no ho negarem. Però des del nostre punt de vista, el 
millor de la ratafia és el seu caràcter radicalment local: pràcticament a cada 
lloc on se'n fa, o cada persona, en varia substancialment la recepta donant lloc 
a una ratafia diferent. Vet aquí la gràcia: que el territori i el coneixement que 
en tens quedi contingut en l'ampolla de ratafia que produeixes. Ens ha agradat 
molt el que van fer la gent de No a la MAT de la Selva, que van encarregar la 
producció d'una remesa limitada de ratafia que duia una barreja d'herbes i 
flors collides als paratges que la construcció de la línia de molt alta tensió 
amenaça de destruir a la zona. Els beneficis de la seva venta, van directament 
a la lluita contra la Mat. En certa manera, cada ratafia contenia un tros del 
territori a defensar. No trobeu que és potent i bonica la idea?

C�vesa Olla gran: per escalfar l'aigua del macerat, bullir el most de malta i el llúpol

Un recipient aïllat tèrmicament: és molt adient per al macerat, durant el qual 
cal mantenir en infusió la malta durant una hora a la mateixa temperatura. La 
imaginació i la traça de cadascú fan molt a l'hora d'improvitzar un recipient 
d'aquesta mena: a nosaltres ens ha anat bé una nevera de platja amb aixeta; 
uns amics, utilitzen una gran olla amb aixeta, recoberta de diverses capes 
d'una mena de foam aïllant del so que van reciclar d'una fàbrica, que serveix 
igualment per mantenir la temperatura. Si no pots disposar d'un recipient 
d'aquesta mena, la mateixa olla et pot servir però hauràs d'estar constantment 
atent a la temperatura i jugant amb encendre i apagar el foc.

Un parell de cubells de fermentació: de plàstic i amb aixeta, no són massa cars 
a les botigues especialitzades, ajuden molt i vénen graduats en litres. Qui té 
traça en pot improvitzar amb cubells de brossa, afegint-hi una aixeta.

Bosses de muselina de diferents mides: per infusionar la malta i el llúpol

Gerres, pales i draps: aniran d'allò més bé durant molts moments del procés.

Un sistema de refrigeració ràpida (o relàtivament ràpida): després de fer bullir 
el most de malta i el llúpol durant una hora, és necessari fer baixar ràpidament 
el líquid a una temperatura d'entre 20 i 25ºC depenent de la recepta per 
poder-hi afegir el llevat. Aquesta oscil·lació de 90ºC a 25ºC la fa especialment 
vulnerable a agents bacterians exteriors: com més accelerem el procés, més es 
reduirà el temps d’exposició de la cervesa. Hi ha qui omple una banyera de gel 
i submergeix el fermentador ben tancat vàries vegades fins a refredar-lo; 
també hi ha enginys, com circuits tancats d'aigua freda que recobreixen una 
espiral per on circula la cervesa, de manera que amb l'ajuda d'un sistema de 
bomba a pressió refreden en qüestió de minuts el líquid. Nosaltres optem per 
deixar el fermentador descansant en un recipient més gros d'aigua amb 
glaçons durant unes dos hores, fent com a mínim un recanvi de l'aigua i 
afegint-hi més gel.

Un termòmetre alimentari és bàsic per a poder controlar les temperatures 
necessàries al llarg del procés.

C�vesa - estris





Ingredients
Gra i fermentables
5 kg Malta Pale (5,9 EBC) (95,2 %)
0,25 kg Malta Cristal (120,0 EBC) (4,8 %)
Llúpols
50,00 gr Cascade [AA 5,50%] (60 min) 32,6 IBU
25,00 gr Cascade [AA 5,50%] (30 min) 12,5 IBU
25,00 gr Fuggle [AA 4,50%] (5 min) 6,6 IBU
25,00 gr Cascade [AA 5,50%] (dry - hopping 7 días ) 0 IBU
Llevat
SafAle S-04

Procediment
1. Maceració
Barregem les dues maltes i repartim el gra barrejat en dos sacs de muselina. 
Haurem d'infusionar els sacs de gra en aigua a una temperatura de 66ºC 
durant 1h. La quantitat d'aigua a emprar haurà de ser d'una proporció de 3 
litres per cada kilo de gra. (aproximadament, 15,5L d'aigua)

2. Rentat del gra
És l'anomenat spargling. Es tracta d'afegir la resta d'aigua necessària per fer 
la cervesa, i de fer circular el most resultant del procés de maceració. Per a 
fer-ho escalfarem 18L d'aigua a 77ºC. Per a fer còmodament el procés 
recomanem d'utilitzar dos cubells de fermentació amb aixeta disposats de 
manera esglaonada: el que quedi més elevat haurà de contenir el most i els 
sacs de gra, mentre anem afegint l'aigua a 77º al primer fermentador, obrirem 
l'aixeta d'aquest per a que s'ompli el segon fermentador. Un cop afegida tota 
l'aigua, es tracta de fer córrer tot el líquid a través del gra com a mínim una 
vegada, procurant que aquest no quedi mai sec. Per a fer-ho podem anar 
omplint una gerra del most del segon fermentador, per tornar a abocar-lo al 
més elevat.

C�vesa - Recepta Indian Pale Ale



3. Bullir el gra 
Decantant el most del primer fermentador al segon, haurem separat el líquid 
dels sacs de gra. Posarem aquest líquid de nou a l'olla per dur-lo a ebullició i 
mantenir-la durant una hora. Durant aquesta hora, haurem d'afegir el llúpols 
segons les quantiats i els tipus estipulats a la recepta, i el que és més 
important, segons els minuts de cocció: 50 grams de Cascade quan comenci a 
bullir, 25 de Cascade després del 30 primers minuts d'ebullició i 25 g de Fuggle 
quan quedin cinc minuts d'ebullició.

4. Refredar: 
Caldrà baixar ràpidament la temperatura del most en ebullició a uns 25ºC. Tot 
seguit, afegirem el llevat i començarà la fase de fermentació.

5. Fermentació 
La primera fermentació durarà dues setmanes des de que aboquem el llevat al 
most. Al cap de la primera setmana de fermentació haurem d'afegir els 25 g de 
llúpol Cascade en un sac de muselina, l'anomenat procés del dry-hopping, que 
donarà a la cervesa el toc amarg característic de les IPA. La segona 
fermentació, passades les dues setmanes, serà ja a les ampolles. Haurem 
d'envasar la cervesa, havent afegit abans el sucre que ajudi en la creació de gas 
carbònic. La proporció serà de 6 g de sucre per litre de cervesa. Recomanem 
dissoldre el sucre en una olla de cervesa escalfada i després barrejar-ho tot al 
fermentador, després d'això, podem envasar-ho. Per poder tastar la cervesa, 
les ampolles hauran de descansar durant un mes en un lloc fosc i fresc, i a 
poder ser, que la segona meitat del mes la passin refrigerades a 5ºC.

Consells p� començar

a produïr cons�ves



On, quan i amb qui fer conserves?
La voluntat que hi ha darrera de l'edició d'aquest llibret és escampar el poc 
coneixement que hem acumulat en aquesta àrea de la producció, no tant 
perquè sigui molt valuós o profund, sinó més aviat com a crida: una crida a 
fer-vos vostres totes les receptes i tècniques contingudes en aquestes pàgines, 
a recuperar i escampar la pràctica de produir una sèrie de bens consum 
alimentari al marge dels mercats capitalistes. 

Us animem a provar de fer una melmelada amb les fruites sobrants de la 
nevera, o d'anar a collir fruits i herbes al bosc per fer-ne un licor; experimenteu 
produint a casa. Començar a fer conserves per experimentar és un primer pas; 
anar més enllà seria fer-ho per mirar d'abastir, per poc que sigui, les nostres 
llars i rebostos, com feien els nostres avis i àvies, incorporant en les nostres 
rutines l'elaboració de conserves que desplacin, encara que sigui una mica, la 
compra de mercaderies.

Però hi ha una opció encara millor: ajuntar-se per grups d'amigues, de veïnes 
o d'interessades en el tema per plantejar portar a aquesta experimentació cap 
a l'abastiment col·lectiu de les nostres necessitats. Projectar i calcular les 
necessitats dels membres dels grups i dels seus nuclis de convivència, i en 
funció d'això, establir un obrador i una sèrie d'infraestructures, preveure 
tongades de producció i gaudir col·lectivament dels resultats. I difondre arreu 
aquests grups, que es multipliquin. El col·lectivisme és això.

Consells p� començar

a produïr cons�ves
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 Però sobretot, també volem incidir en un avís sobre amb qui no o com no fer 
conserves, com a mínim des del sentit comú que ha guiat la creació d'aquest 
receptari: no poseu al servei del mercat capitalista els coneixements continguts 
aquí, o bé els coneixements amb els que compteu o les energies desplegades per 
aquesta crida. No volem difondre la creació de petites empreses o de 
cooperatives d'artesans que es dediquin a la producció de conserves, ara tan de 
moda. Partim de la posició que ha estat el mercat capitalista el que ens ha dut 
a una situació de privació de mitjans propis i subordinació al treball i a 
l'explotació, així com també a una degradació en el pla alimentari, a la difusió 
de succedanis i de gana. La reintroducció de productes ecològics i artesans ara 
fa furor, però des del nostre punt de vista només és un nou nínxol de mercat. 
Tendencialment, acabarà fent fallida per la competència amb la producció 
industrial o bé quedant absorvit per aquesta, com ja comença a passar. I en 
l'ara i aquí, actua més com a producte de luxe, com a pauta de consum digna 
per adinerats en tant que conté també la compra d'una salvació moral. 

La pràctica que nosaltres pensem va dirigida justament a totes aquelles a qui 
la posició de classe expulsa de la possibilitat d'un accés mínim i digne a 
l'aliment, així com per qui cregui execrable el mode de producció contemporani 
i desitgi lluitar contra els succedanis que ens imposa. Fer conserves per 
sobreviure al capitalisme, per derrocar-lo i per començar a practica un mode de 
vida més ric en tots els sentits.

Acumular recipients
És la clau per començar el cicle de les conserves: si us esforceu en acumular la 
quantitat necessària de pots de vidre i ampolles, en poc temps podreu tenir un 
set de recipients per conserves decent. Es tractar de fer el petit esforç d'anar 
netejant els recipients que normalment tirem a la brossa per reaprofitar-los 
com a pots de conserva. Nosaltres recomanem tenir: 1. Un lloc 
d’emmagatzament, que poden ser caixes de cartró apilades a un racó del 
rebost, i 2. Un caixa a la cuina, on anar dispositant els pots nets fins a 
omplir-la. Els pots i les ampolles reciclades acostumen a tenir adhesius amb la 
marca i els ingredients. Si et molesten, treure'ls és un mal de cap en moltes 
ocasions. El nostre consell és d'acumular un bon nombre de pots i fer-los bullir 
en aigua una bona estona: els adhesius sortiran sols o amb més facilitat. Una 
gran olla vella, o fins i tot un bidó rovellat, et serviran per fer-ho. 



Una altra opció és comprar jocs de pots de vidre o d'ampolles a l'engròs. Si 
recicles recipients mai pots escollir del tot el format i la mida del que 
obtindràs, les garrafes pels licors, per exemple, difícilment podràs 
reciclar-les. No és una mala idea, ni tampoc es massa car, fer una petita 
inversió en infraestructura i comprar un joc d'ampolles amb taps a pressió o 
de grans pots de vidre per conserves, més difícils de trobar a supermercats.

Comprar a l'engròs: 
Tot allò que no puguem reciclar o cultivar nosaltres, recomanem de 
comprar-ho a l'engròs, seguint la lògica d'ajuntar-nos en un grup, o fins i tot 
de fer comandes conjuntes entre grups. Això ens ajudarà a estalviar en 
recursos, a l'hora que també ens predisposa a una relació amb el mercat més 
encaminada al trencament amb les seves lògiques. En comptes de 
dirigir-nos-hi com compradors, suposadament lliures, individualitzats; ens hi 
dirigim com a col·lectivitat, assumint que ara per ara no hi ha més remei que 
passar pel mercat per aconseguir certs productes bàsics (sucre, farines, 
vinagres, etc...), però fent-ho amb més capacitat negociadora.

Escampeu-ho!
Nosaltres de moment només hem explorat una part infinitament petita de les 
possibilitats de la producció autònoma, hem recuperat unes poques velles 
receptes. Però sabem que hi ha molts coneixements encara escampats pel 
territori. Us cridem  també a compartir allò que sabeu tal i com hem fet 
nosaltres.  Us animem, si voleu, a compartir tècniques, troballes, receptes. El 
que sigui. Aquest és el nostre correu: canjaumetovdd@gmail.com Podeu 
contactar-nos per dubtes, per acostar-vos a fer conserves o conèixer d'a prop 
el projecte o a compartir idees. Com bé ja hem dit, la idea serà actualitzar 
constantment aquest receptari, així que si ens envieu receptes o tècniques res 
ens agradarà més que afegir-les i fer constar la procedència de l'aportació, si 
us sembla bé.
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 Des dels boscos fins a la vegetació que creix pels voltants dels nuclis 
urbans, tot un món de fruits i plantes se'ns ofereix en una riquesa que sol estar 
del tot desaprofitada. Per cada moment de l'any, amb els pics a primavera i 
tardor, hi ha una sèrie de possibilitats variades a collir. Recol·lectar és un 
component bàsic de l'abundància comunal que proposem, si bé no és res de nou 
que ens haguem inventat nosaltres. El problema és que partim d'un creixent 
subordinació del camp i els boscos a mers espais recreatius, de cap de setmana, 
per a la població urbana. Així, el territori acaba esdevenint paisatge, 
s'escindeix el vincle entre la gent i el seu territori, en perdem els coneixements 
i la relació passar a ser purament contemplativa, instrumental i sovint poc 
respectuosa. La recol·lecció és una pràctica senzilla i que ens apropa de nou al 
territori, ens alloca. Ens obliga a un trànsit atent pels nostres boscos i corriols, 
al mateix temps que posa de relleu el seu caràcter comú, comunal. Aquesta 
concepció, però, marca de distància de la mena de recol·lecció que es practica 
amb furor sobre certs elements del bosc, per exemple, amb els bolets. 

Es tracta de conèixer, però també de tenir cura del territori; no de fer 
quilòmetres i quilòmetres en cotxe per abassegar tot el que trobem. En tot cas, 
comenceu per allò proper: hi ha més riquesa del que us imagineu.

A continuació compartim també una llista de dades i curiositats que hem anat 
descobrint sobre algunes de les plantes que hem utilitzat en aquest assaig de 
reapropiació de la dispersió en deriva del coneixement popular, en el qual com 
ja hem vingut dient, hi trobem un potencial tant enriquidor com emancipador. 
Així doncs i sense més preàmbuls, aquestes són algunes de les espècies que 
hem recol·lectat del bosc, dels marges, dels carrers de Vilassar.



 És un arbre de la família de les ericàcies típic del clima mediterrani. 
Per situar-nos en aquesta família, podem pensar en altres espècies parentes 
que també són prou abundants per les nostres muntanyes, com són el bruc 
d’hivern o el bruc boreal. Totes elles tenen en comú la flor en forma de 
campana des d’on es formarà el fruit, que en el cas d’aquest arbre, anomenem 
cirera d’arboç o cirera de pastor. Són precisament aquestes baies aspres per 
fora i viscoses per dins les que podem aprofitar per fer melmelades, confitures, 
licors... O per menjar-les tal com es cullen. Aquesta és una de tantes 
pràctiques que no només nosaltres practiquem, doncs són molts els animals del 
bosc que s’alimenten d’aquests fruits dolços i carnosos, ajudant així a la 
dispersió de la planta. Ara bé, també és important saber que entre els hidrats 
de carboni hi ha una petita porció d’etanol, de manera que si en mengem 
masses podem acabar com un dels savis que ens han anat aconsellant en la 
nostra cerca assegura que tot sovint acaben les nits més luxurioses els 
senglars, ebris d’arboç; o en el pitjor dels casos, embolicats de fang.

On i quan el podem trobar?
El podem trobar pràcticament per tota la mediterrània, habitant alzinars, 
suredes, brolles i màquies. A Vilassar ha estat plantat per zones urbanes com 
el Carrer del Doctor Soler i Guàrdia, però per la recol·lecció de les cireres 
d’arboç aconsellem fer un simple passeig per la muntanya, apropant-nos per 
exemple a la zona del dolmen, entre mitjans de tardor i principis d’hivern, 
després de la seva floració i amb un temps de marge perquè les cireres hagin 
agafat el color carmí que n’indica la maduresa.

Cir�� d’arboç - Arbutus unedo



 És una herba perenne de fulles fines i glauques, les quals, així com la 
tija i les seves branques, són carnoses i desprenen una essència amb olor i gust 
d’anís. Les seves flors són grogues i es disposen en una estructura semblant a 
la d’un paraigües. D’un sol punt en surten diferents peduncles que porten les 
flors d’on sorgirà més tard del fruit, que per la seva banda, conté les famoses 
llavors del fonoll, que poden  tenir un ús gastronòmic similar al de les llavors de 
l’anís. A tot això, no ens podem oblidar del bulb que es refugia sota terra. 
Aquest, com d’altres estructures radicals (patates, pastanagues...) serveix de 
reservori de nutrients per les èpoques més adverses que puguin arribar-li al 
fonoll, i com a tal, també pot ser una font de nutrients per nosaltres. De fet, ja 
en la Grècia clàssica, el mateix Hipòcrit aconsellava prendre infusions 
d’aquesta planta a les mares lactants per afavorir la producció de llet. 
Actualment, es pren per les seves propietats contra el restrenyiment, per 
incrementar les defenses del sistema immunitari, per la seva acció 
vasodilatadora, etc. Alguns de nosaltres en venim fent ús en forma d’infusió 
per ajudar la nostra digestió després del àpats, doncs no envà, molts dels 
nostres avis i àvies tot sovint després d’un calorós dinar duen una branqueta de 
fonoll penjant dels llavis. 

On i quan el podem trobar?
Les èpoques en què està més tendre i vigorós, i per tant, és més aconsellable 
recol·lectar-lo, és durant la seva floració que va des del juny fins al novembre. 
Just després, podem collir les seves llavors que un cop seques, poden ser 
ingerides. La podem trobar pràcticament per tot el principat i Vilassar no n’és 
cap excepció, de fet, a qualsevol marge de camí de la serralada hi estarà, així 
com també s’expandeix per zones urbanitzades, com per exemple el Camí de la 
Costa, on és força abundant.

Fonoll - Foeniculum vulgare



 El lletsó és una herba de la família de les asteràcies, així com també 
ho són el card o la margarida. Alguns trets amb els que el podem reconèixer 
fàcilment són els marges àmpliament dentats de les seves fulles que li donen 
nom, així com també les flors grogues que en acabada l’època de floració, es 
converteixen en uns fruits que anomenem papus, el qual es dispersa amb el 
vent. Una curiositat és que allò que semblen els pètals d’una gran flor, són en 
realitat i segons els estudis evolutius, petites flors que haurien anat prenent 
forma de pètals precisament per semblar una gran flor i així atraure més als 
insectes pol·linitzadors. Així doncs, de cadascuna d’aquestes petites flors en 
sortiran petits fruits amb les seves respectives llavors que com hem dit, seran 
dispersades pel vent o per la bufada que totes hem fet alguna vegada just 
després de demanar un desig. 

Un altre nom d’aquesta planta és “pixallits”, i és aquest el que més informació 
ens dóna d’un dels seus principals usos medicinals, doncs el pixallits presenta 
propietats diürètiques. D’altra banda, també hi ha gent que prepara infusions 
o melmelades a partir de les flors pel mal de gola. A més, és una planta molt 
utilitzada en gastronomia, ja que es pot menjar tota ella, des de les arrels fins 
a les flors. Nosaltres però, de moment només hem tastat les fulles, tan en 
amanida com en infusió.

On i quan la podem trobar?
És una planta que podrem trobar amb facilitat pels marges de camins de tota 
la mediterrània. La seva floració oscil·la entre els mesos de Març a Juliol, 
època òptima per la recol·lecció de les seves fulles i inflorescències. En canvi, 
s’aconsella la recol·lecció de les arrels i la tija just abans d’aquesta floració.

Dent de lleó - Taraxacum o�icinale



 És una planta de la família de les labiades, anomenades així per la 
forma de llavis que presenten les seves flors. Una altra característica d’aquesta 
família és l’olor que desprenen, fet pel qual també se les anomena plantes 
aromàtiques. L’aroma de la farigola és segurament una de les olors més 
familiars dels nassos que han passat estones i dies per la Serralada litoral. 
Morfològicament, la podríem descriure com una petita herba de color 
verd-glauc, amb flors que es belluguen per l’espectre del lila, passant per tons 
més aviat pàl·lids. A més a més, a les seves fulles trobarem amb certa 
freqüència, una textura pilosa que li dóna un caire blanquinós al conjunt. 
Aquesta vellositat permet retenir l’aigua a la superfície foliar, i és una 
adaptació al clima mediterrani, on el gran perill amb el que pot xocar la seva 
vegetació és la sequera de l’estiu.

La farigola és segurament una de les plantes més conegudes del nostre entorn, 
fet pel qual se’n coneixen tantes aplicacions. Nosaltres n’hem collit tan per 
espècia que pot acompanyar molts plats, com per afegir aroma al sabó que 
produïm, com per preparar-ne infusions per la tos.

On i quan la podem trobar?
La farigola pot aparèixer per tota la mediterrània, generalment dispersa pels 
marges dels boscos montans i subalpins, o bé, en abundància entre els 
matollars i les timonedes (que reben el nom del gènere Thymus). D’aquesta 
planta se’n pot aprofitar tota la part aèria després de ser assecada en un lloc 
ombrívol per on pugui passar aire. A Vilassar en podem trobar en abundància 
a la muntanya de Can Tarrida, pujant per la riera de Sant Pere, però durant la 
seva floració, que comprèn els mesos de Febrer fins a Juny, podrem gaudir del 
seu aroma i la seva lànguida i feréstega bellesa per tota la Serra de Marina.  

Farigola - �ymus vulgaris



 Es tracta d’una planta herbàcia d’estructura perenne que pot ser 
fàcilment identificada per la seva flor de cinc pètals més o menys dentats de 
color groc, amb un nombre abundant d’estams del mateix color. Si malgrat 
aquests trets, encara ens queden dubtes, podem fixar l’atenció en les seves 
fulles enfocades cap a la llum i, si observem petits grànuls translúcids, que són 
en realitat glàndules d’olis essencials, és gairebé segur que el que tenim entre 
les mans és aquesta planta d’eclèctics usos medicinals. Alguns d’aquests usos 
passen per la preparació d’ungüents que promouen la relaxació muscular o bé, 
protegeixen i sanen les cremades. A l’Edat Mitjana es deia que era una planta 
dissuassora de la melancolia, i són moltes altres les propietats que se li 
atribueixen, des d’antidiarreica fins a estimuladora de la memòria i la 
concentració. Sigui com sigui, nosaltres de moment l’hem anat prenent en 
infusió per la nit, ajudant així a la relaxació del nostre cos durant les hores de 
descans i obertes a la resta de beneficis testimoniats.

On i quan el podem trobar?
Com hem dit, és una planta perenne i com a tal, podem recol·lectar-la en 
qualsevol moment de l’any, però és aconsellable fer-ho en plena floració i amb 
temps assolellat, és a dir, durant la seva època de floració que va des de l’Abril 
fins a l’Octubre, i acurant una mica més, hi ha qui recomana fer-ho tot just 
per Sant Joan, que segons diuen és quan més bonica està. De fet per això, 
s’anomena també Herba de Sant Joan.  Podem agafar tota la part aèria, i 
després la deixem assecar en un racó ombrejat per on l’aire pugui córrer. Pel 
que fa a la seva distribució, es pot trobar per tot el principat, sempre propera 
als marges de camins poc humits, als prats assolellats, al costat d’algun 
rierol... A Vilassar pot ser fàcil trobar-la a marges i camins. Al turó de Cèllecs 
n’hi ha en abundància.

 

P�icó - Hyp�icum p�foratum
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Contacte: canjaumetovdd@gmail.com

El Rebost Comunal[Els beneficis resultants de la venda
 d’aquest llibret aniran íntegrament destinats 
a la construcció d’infraestructures comunals 

com a estratègia col·lectivista per sortir del capitalisme. 

Copieu-lo i feu-lo córrer lliurement tant com vulgueu. 
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