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PRESENTACIÓ DE L'APOTECARI MONTSERRAT PONS I BOSCANA
El millor servici que es pot donar a un país
és incorporar plantes útils
a la seva agricultura.
Thomas Jefferson, president nord-americà i escriptor

LES FIGUERES I LES FIGUES

Senyor Batle,
autoritats,
regidores i regidors,
senyores i senyors,
bon vespre.
Avui ens reunim per escoltar el pregoner d'enguany, en Montserrat Pons i Boscana, l'apotecari Prim, i el seu
parlament, com tots vosaltres sabeu, versarà sobre figueres i tindrà tres eixos principals:
Primer: Figueres i figues
Segon: Camp experimental de Son Mut Nou
Tercer: Noves varietats i varietats recuperades
Com vosaltres veureu, és un pregó amb "matèria primera" abundant que servirà per a una extensa i important
comunicació científica en el transcurs del temps, ja que tot el que dirà són novetats dins el camp de l'arboricultura, de la recerca ficària, per tal d'augmentar el patrimoni de recursos genètics vegetals no tan sols a Mallorca, sinó
també al món, amb referència a les figueres, i també perquè, sens dubte, és una anticipació d'un treball que caldrà, més tard, esporgar, depurar i sedimentar perquè sigui definitiu.
Recuperar castes de figueres perdudes fa més de cent anys i descobrir-ne de noves no descrites pels científics,
és una labor de recerca feixuga, com podem certificar en Pep Rosselló, en Joan Rallo i jo mateix, que hi hem dedicat molt de temps i esforços. I cal tenir en compte que això només es pot fer mitjançant una gran inquietud, una
forta motivació i molt d'entusiasme, i amb un camp llacorat d'una ferma estimació a la foravila dels nostres avantpassats.
En Montserrat està estimulat per un foc interior incontrolable -el de les grans vocacions-, que es tradueix en
frenesí de feina i que activa el metabolisme intel·lectual cap a la dèria investigadora, en la qual ha aconseguit un
relleu i prestigi en cursets per als universitaris d'ecologia i arquitectes, que l'han portat a ser president de la
Fundació per a la preservació de les castes vegetals en perill d'extinció.
Després d'aquestes paraules, que podríem dir introductòries, permeteu-me que, a corre-cuita, intenti, amb algunes observacions, centrar el tema de les figueres i els camps d'experimentació, per tal de situar-los dins un marc
entenedor per explicar la importància de la feina que està desenvolupant el nostre pregoner d'avui.

QUÈ ENTENEM PER CASTES DE FIGUERES PERDUDES
Les figueres perdudes són aquelles citades per l'Arxiduc, per Estelrich o també les del Diccionari català-valencià-balear d'Alcover-Moll, i que nosaltres, en Pep Rosselló, en Joan Rallo i jo mateix, no poguérem localitzar i
per tant descriure, de bell nou, al llibre que vàrem titular Les figueres mallorquines, editat per la Fundació Illes
Balears i presentat en aquest Ajuntament pel seu president Gabriel Cañellas Fons, essent batle Gaspar Oliver, i
del qual féu la presentació l'amic Mateu Monserrat i Pastor.
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QUIN SIGNIFICAT TENEN LES NOVES CASTES
Les noves castes són les varietats de figueres que no han estat citades ni descrites, tot i que la seva implantació
a Mallorca pot esser molt antiga.
I els camps d'experimentació, què són? Un poc més endavant els explicarem i el pregoner Montserrat us els
detallarà.

LA NISSAGA DELS APOTECARIS EN EL MÓN DE LES FIGUERES
La dèria d'en Montserrat per les figueres té precedents corporatius, perquè si estiram el fil de cap enrere, a principis del segle XX, veim com nombrosos apotecaris col·laboren com a informadors d’Estelrich en el seu llibre
mestre que duu per títol La higuera y su cultivo en España, i també en El almendro, en els quals els fils conductors són els treballs de camp, relatius a les figueres, els ametlers, els garrovers, etc., informació general i també
recol◊leció de fruits.
Hi trobam, doncs, en primer lloc l'apotecari de Llucmajor Miquel Puig Jaqueta, i endemés els farmacèutics
següents: Sebastià Ramonell, de Binissalem; Miquel Barceló, de Porreres; el llucmajorer Jaume Rubí i Barceló;
Pere A. Ventayol, d'Alcúdia; Antoni Crespí, de Sóller; Llorenç Garcias, d'Artà, i Pere Palou i Ferrer, de Ciutat.
Una de les raons d'aquesta vinculació és, indubtablement, que la carrera d'apotecari té un alt contingut del que
antigament s'anomenaren ciències naturals: zoologia, geologia i botànica. Aquesta darrera disciplina era i és la
més important de les tres assignatures, per les connexions i els lligams que les antigues farmàcies tenien amb les
plantes medicinals, a més de les drogues i els productes químics en general. Les seves arrels, fulles i llavors,
recol◊lectades en l’estació adequada i de lluna adient, eren i són aptes per a fer xarops, infusions, pomades,
ungüents, coques i compreses. També això explica que molts autors de Dioscòrides regionals de plantes remeieres siguin apotecaris i que encara ara els alumnes de farmàcia, per obtenir el títol corresponent, han de realitzar
un herbari com a reminiscència d'aquells anys peoners de la farmacologia, quan l'apotecari era mig herborista i
mig droguer.
El fet que hi hagi tants d'apotecaris vinculats al món de la botànica en general i a l'agrícola en particular -en
aquest cas que ens ocupa, a la cultura de les figueres-, només té una explicació, i és que corporativament l'ofici
ho duu.

L'AMO ANTONI GARCIAS I VIDAL
Seria injust parlar de l'agre llucmajorer i no citar l'amo Antoni des Forn, honorat per aquest Ajuntament com a
fill il·lustre, present aquesta nit amb nosaltres a la galeria pictòrica d'aquesta sala i creador de la revista bilingüe
d'agricultura pràctica Es pagès mallorquí, a més d'altres treballs presentats i divulgats per Bartomeu Font i
Obrador ja fa anys.
Hem volgut recuperar el seu record de l'oblit i fer dels papers esgrogueïts, arnats i polsosos d'aquest inquiet,
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autodidacte, erudit i polifacètic llucmajorer, figura remarcable dins l'erm cultural de la nostra vila a les primeres
dècades del segle XX, un petit resum de les cites que fan referència al món que avui ens interessa: les figueres.
Heus-les ací:
Año I, 10 Abril de 1899. Núm. 1
En un article de la revista esmentada firmat per ell, descriu per primera vegada la figuera carlina, i ens hi explica que va esser trobada l'any 1840 dins una paret d'Algaida i que el seu descobridor s'anomenava Carles, i per
això li digué carlina. La seva importància rau en el fet que és molt primerenca dins el marc de les agostenques i
la seva maduració és la primera després de les figues flors.
Aquest autor ressenya entre d'altres coses:
- Les figueres són el pa dels pobres i el dolç dels rics, mesclades amb bessons d'ametla.
- Aconsella no sembrar figueres a les finques o closos que envolten el poble, perquè ja fa massa anys que
la terra està enfiguerada, amorbada i esquimada, i és per això que cal sembrar-les en terrenys verges.
- Les figueres serveixen per a engreixar els porcs, sense haver-los de donar gens de gra o concert que es
guarda dalt la sala.
Ens assabenta, igualment, que aquesta figuera sura i prospera en terres de secà i frescals, i fins i tot en les humides, i que si aquesta casta de figueres es combina amb les més primerenques, amb les de mig temps i amb les tardanes, podem subministrar figues als porcs des de Sant Pere fins a Nadal, i això ens representa un estalvi de faves
i d'altres grans. Dóna també notícies de l'obra de M. Suffreu, que descriu i dibuixa 360 castes de figueres de
França, Itàlia i Espanya.
Año I. 10 Septiembre 1899. Núm. 11.
Café de higos (Feigen-Kaffee)
L'amo Antoni hi descriu literalment:
"Austria y Hungría importan higos de Smirna y de Algeria. Estos higos, llamados hordas, son sometidos a la
torrefacción y se transforman en harina igual que el polvo de café. Esta harina se vende en paquetes de cartón de
100 gramos y 150 gramos y en botes de hojalata. Es menos excitante que el café y da mayor poder nutritivo. Los
cafeteros lo anuncian con el slogan "No hay buen café sin higos". Las empresas que se dedican a esta industria
son muy numerosas en Austria y sus jefes se hacen rápidamente ricos".
Año III. 25 Abril 1901. Núm. 50
Los higos tostados de Argel
És una recensió d'un article del diari francès La République, on es pronostica que el cafè de figues arribarà a
ser el millor succedani del cafè, i desplaçarà la xicoira, la farina d'aglans dolços i la civada torrada.
A Marsella se’n fabrica un succedani amb el suggestiu nom de la ficatine.
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Año IV. 10 Enero 1902. Núm. 67
El cultivo de higos en California
Malgrat l'antiga anomenada de Califòrnia com a "tierra de naranjos y de higos, sólo dos clases de higueras se
aclimataron bien fructificando de manera regular, produciendo cosechas regulares: la Adriática blanca y la
Misiones negra; esta última introducida desde España por los misioneros franciscanos".
En aquest article ens parla d’"un campo de experimentación de 60 variedades de higueras importadas de Siria."
També ens assabenta que els frares franciscans introduïren a Califòrnia ceps i ametlers i que tots aquests fruits
foren batejats amb el nom de misión.
Avui, al segle XXI, a Califòrnia aquests conreus encara perduren i es conserven com un preuat tresor.
Año V. 10 Febrero 1903. Núm. 93
Los higos de Esmirna a California
En aquest escrit ens recorda que les figueres d'Esmirna sempre han superat en qualitat les de Portugal, Espanya
i el sud de França.
"Los higos de color amarillo verdoso nunca se cortan (sic) del árbol dejándolos secar allí hasta que se caen por
sí mismos".
L'èxit de l'aclimatació d'aquest tipus de figuera a Califòrnia, els nord-americans el tradueixen amb la frase
comercial que els convida a consumir “productos del país” (1903).

LES CASTES DE FIGUERES I LA SEVA DESCRIPCIÓ
Per què tantes castes de figueres, un milenar d'estudiades al món, i més de 120 a Mallorca?
És el misteri de misteris de les espècies, de les castes, que tanta tinta ha fet córrer als científics i als profans en
el transcurs de la història, ja que, temps enrere, creien i defensaven aferrissadament que les castes d'animals i
vegetals eren fixes, immutables, que eren tal com foren creades. Costà força esvair l'error d'aquest concepte, i hi
contribuïren moltíssim l'evolució darwiniana i la genètica.
L'evolució darwiniana, basada en la selecció natural i l'artificial, forçada pels camperols arreu del món, s'obrí
camí, juntament amb les mutacions genètiques descobertes pel frare agustí G. Mendel.
La genètica és objecte d'un acurat estudi. Avui en depèn una gran part del món, i no hi ha dia en què els mitjans mediàtics no se'n facin ressò, sigui del genoma humà, sigui de l'enginyeria genètica que, des de castes antigues, per creuament, n'aconsegueixen de noves més adaptables als cicles climàtics i al sòl i amb més producció.
És gairebé un servici a la carta.
Després d'aquestes puntualitzacions a la pregunta inicial “Per què tantes castes de figueres?”, la resposta directa és perquè les espècies muten i evolucionen i el foraviler se n'aprofita seleccionant empíricament cada casta, les
conserva i reprodueix per a les seves necessitats.
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Ara bé, quant a figueres, la tria es fa en moltes direccions:
- De taula. Per assecar. Per als porcs.
- Primerenques. Agostenques. Hivernenques (que no maduren totes d'un cop)
- De pell prima. De pell gruixada (per les pluges)
- De tots els colors i sabors, etc.
Tenim, doncs, un gran ventall de possibilitats d'escollir d’acord amb les seves preferències i necessitats, ja que
les figueres sempre s'adapten al clima, a la calç, als terrenys magres i secs de les marines o al sòl gras del centre
de l'illa, i ens cal remarcar que Mallorca encara actualment esdevé un museu vivent de la biodiversitat agrícola.
Com el nostre pare Adam, els foravilers de casa batejaren les figueres emprant la nostra riquesa idiomàtica.
Noms engrescadors per als lingüistes que ens demanen un estudi, una tesi doctoral des d'aquesta perspectiva,
segons Joan Veny:
Antropònims: del sen Jaume, Andreva, Tià Penya
Malnoms: Bord, Molondre
Religioses: Bonjesusa, Mare de Déu de Lluc
Topònims: alacantina, de la caseta, de l’Empordà
Adjectivades: blava, brocalet, dolça, llimonenca, i un llarg etcètera fins al nombre de 140.
Surten a la llum, ja ho veis, un sens fi de paraules arraconades pel temps i el no-ús que ens connecten al món
dels nostres avantpassats.
L'embrió, senyores i senyors, que neix de l'observació agronímica, engendra cultura popular, i d'aquest maridatge rural s'embranquen, harmoniosament, costums, vocabulari, tradicions, festes, receptes de cuina, el cançoner tradicional amb gloses, adagis,etc. i la història.
La primera datació cronològica de castes de figues que tenim a Mallorca, la devem als estudis del nostre historiador Bartomeu Font i Obrador, ja que en la Historia de Llucmajor, tom I, documenta la figuera martinenca en
un contracte de compravenda al segle XIII, l'any 1258, per esser més exactes, i l'any 1358, l'albacor; el 1554, les
bordissots, alacantines i paratjals. I encara més, Bartomeu Font cita en un pròleg i per primera vegada la figuera
Manresa, redescoberta pel nostre pregoner, que serà la bífera (flor) més important de Mallorca després de la figuera flor (roja).
Les fites històriques (bibliografia) que fan referència a l'estudi descriptiu de la taxonomia de les figueres mallorquines són les següents:
- 1865. Die Balearen de l'arxiduc Lluís Salvador.
- 1910. Las higueras y su cultivo en España, de Pedro Estelrich, el nostre referent i mestre.
- 1985. Diccionari català-valencià-balear, d'Alcover-Moll.
- 1996. Prospecció i caracterització de cultivars de figueres a Mallorca, de Josep Rosselló i Botei (inèdit).
- 1996. Les figueres mallorquines, de Pep Rosselló, Joan Rallo i Pep Sacarès. I el pròxim serà el de
Montserrat Pons i Boscana.
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Els coneixements sobre les figueres van en augment i, sumant-los, obriran noves vies d'estudi. Els taxonomistes que duen a terme les classificacions de les plantes afirmen que totes les castes de figueres deriven de l'espècie carica, L., que pertany al gènere Ficus de la família de les moràcies.
Però com es descriu una casta nova de figueres perquè tingui un mínim de rigor científic?
L'amic Pep Rosselló, en el seu treball de final de carrera, Enginyeria agronòmica, ens informa del següent:
Els caràcters que cal observar per reconèixer les castes són:
1r. Les figues: color, forma, etc.
2n. El fullam
3r. La data de maduració
També ens recorda la gran variabilitat dintre una mateixa casta per causes ambientals. Però aquesta variabilitat té poc valor per a classificar fora d'un camp d'assaig, i endemés adverteix que una classificació basada en una
unitat és perillosa perquè no es pot contrastar.

ELS DESCRIPTORS
Els descriptors són les normes que ens assenyalen, per tal de poder agrupar en famílies, les distintes castes de
figueres. Abans d’Estelrich, altres autors propugnaren la classificació d’acord amb el color de les figues, però,
posteriorment, es va descartar a causa de la gran variabilitat produïda per causes tròfiques, nutrició, terreny, etc.,
que feia aquest sistema poc fiable.
Estelrich va proposar la classificació per la forma: abaldufades, ovades, aperades, còniques, esfèriques i esclafades.
Tamaro i altres científics de primera línia el secundaren i nosaltres també ho férem en el llibre Les figueres
mallorquines.
És un descriptor molt adequat per a les figues de Mallorca, i d'Espanya en general, perquè són partenocàrpiques, uníferes i bíferes, flors i agostenques. Hi ha, no obstant això, altres descriptors com el de la Facultat
d'Esmirna, però no són adequats per a les nostres figueres. Les dels àrabs són majoritàriament de flors femenines
i necessiten polinització creuada, anomenada caprificació.
I encara vull esmentar un darrer apunt important: la revolució del nou segle, un petit tast de la nova taxonomia
que s'està gestant, basada en les noves tecnologies com la informàtica i la biologia molecular, l'ADN, etc.
L'agricultura és una ciència poc exacta, ja que hi intervenen factors de difícil control. En línies generals, el
Corpus Doctrinal de la taxonomia Linneana, publicat el 1737, continua vigent, malgrat els avançaments de genètica i altres descobertes que posen dificultats a l'antiga nomenclatura.
Veus radicals dels genetistes reclamen començar de zero per no suportar el pes mort de la història i dels treballs
de poca qualitat, com són les classificacions deficients, etc. Altres veus més ponderades diuen que la feina feta és
aprofitable i les dues classificacions poden conviure creuant paràmetres diferents i fent-les més objectives.
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Emperò, per falta de pressupost a escala mundial, la tasca avança poc, perquè és ingent, ja que abraça tot el món
vivent, animal i vegetal. Consensuar una taxonomia universal per a tots és un problema ardu que requereix temps
i mitjans suficients.

ELS CAMPS D'EXPERIMENTACIÓ
Molta gent es pregunta per a què serveix i què en treuen d'un camp d'experimentació, és a dir, un indret on hi
ha una col·lecció més o manco nombrosa de figueres sembrades de diferents castes, perquè, segons certes persones, semblen no tenir gaire sentit els esforços que ens exigeix, la feina que ens reporta i tampoc, cal esmentar-ho,
les despeses.
La resposta, sense tenir en compte el que té de curolla, curiositat, caprici o hobby, com es diu ara, és totalment
afirmativa perquè té molta raó de ser. Heus-ne ací les principals causes:
1. Reunir, centralitzar la col·lecció de figueres en un sol lloc per tal de poder estudiar-les, observar-les i controlar-les còmodament.
2. Permetre:
a) Que l'ambient físic i meteorològic, les pluges, les gelades, les sequeres siguin iguals per a totes les castes i
exemplars.
b) Que l'edafologia, el sòl i la planta siguin homogenis.
c) Que les tècniques culturals de conreu esdevinguin les mateixes, com són per exemple passar-los els cultivadors, exsecallar-les, etc.
d) Que el tractament fitosanitari, les esquitxades siguin idèntiques.
e) Que les causes tròfiques, relatives a l'alimentació, els adobs, siguin els mateixos.
f) Que l'estat fenològic, l'ecologia que descriu les relacions entre els factors climàtics i les manifestacions estacionals esdevinguin iguals.
Cal, doncs, la unificació dels paràmetres per als cultivars i per a totes les figueres, ja que sense estandardització no hi pot haver un bon seguiment, ni una classificació acceptable.
I, a favor de la implantació dels camps d'assaig, als esmentats arguments vull afegir-hi encara:
- L'Organització Mundial de la Salut (OMS) té un important projecte de conservació d'espècies.
- El Grempa recomana la conservació de les castes perquè serveixin de banc de gens i se’n pugui emprar qualque característica genètica aprofitable.
- L'any 1992, la meva col·lecció de 40 castes de figueres diferents que tenc a Míner, va ser inscrita a la Guía de
colecciones de recursos genéticos vegetales de la FAO.
Però ara ens cal donar una resposta adequada als organismes internacionals que valoren eficaçment com és
d'important la conservació de les castes de figueres antigues.
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La contundent resposta és que mai no es pot reproduir una varietat extingida i que la hibridació les necessita
per crear-ne de noves, per tal d'ajuntar avantatges i eliminar defectes, i així arribar a la figuera ideal mitjançant la
ciència genètica.
Als nostres avantpassats els costà segles la selecció d'aquest tan extens planter de figueres de què gaudim. Qui
sap la quantitat de castes que foren excloses de la selecció perquè no els interessaven! Perquè bé sabien ells, i bé
sabem nosaltres, que cada casta de figueres té la seva utilitat i les seves excel·lències.
Més d'un segle separa el camp experimental de Califòrnia, amb 60 castes de figueres, del de Son Mut Nou, amb
140 varietats. Però, no obstant això, els objectius són els mateixos, és a dir, preservar-les i estudiar-les, perquè el
dia de demà puguin esser útils per als humans.
Els camps d'experimentació hem de considerar-los no com una despesa que no serveix per a res, sinó més aviat
com una inversió rendible, puix que els petits grans d'arena dels nous coneixements aportats a la ciència enriqueixen el seu fons comú.
Després de la gran crisi de l'agricultura tradicional -vida humil, dura i difícil, però plena d'objectius i motivacions, amb responsabilitats individuals amb la religió i una plena integració en l'entorn natural-, un cercle complet esvaït per a l'opulenta Mallorca actual, hem de confessar que l'aplicació pràctica d'aquest abandó a curt termini és poca. Per això, confiats, sols ens resta conservar i esperar. Els adagis antics profetitzen o pronostiquen
que “no hi ha temps que no torn”.
Finalment, per tal de tancar el circuit, anomenaré les tres baules d'aquesta cadena de coneixements aplicats al
món de les figueres:
Primera baula: Els nostres padrins
Els nostres padrins, al llarg dels segles, empesos per la necessitat i la santa curiositat, esperonaven l'enginy a la
seva manera per descobrir, seleccionar, conrar i divulgar, generosament, les excel·lències d'un gran nombre de
figueres adaptades al clima i a la terra. Ells són els vertaders creadors d'aquesta riquesa, d'aquesta cultura agrícola.
Segona baula: Els informants
Un esplet de gent inquieta i curiosa assessora els investigadors, són els dipositaris de la cultura oral i formen la
baula intermèdia. Avui, sense ells, no s'hauria pogut fer el treball de l'apotecari Montserrat. Ell, quan parlarà, serà
prou diligent per a anomenar-los i agrair-los la seva desinteressada però fructífera labor.
Tercera baula: Els investigadors
Els investigadors són la tercera baula, de la qual forma part en Montserrat.
La tasca dels prospectors és traduir els coneixements culturals dels pagesos emmagatzemats dins la memòria
col◊lectiva del poble. Són els vertaders notaris de la pagesia, donen fe, descriuen i treuen conclusions amb visió
analítica i sintètica, registren els fets i les coses per tal de posar-los a l'abast de les generacions futures, perquè no
es perdin per sempre més.
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Aquestes són, senyores i senyors, les principals fites de l'equip humà.
I per acabar vull fer un prec que desitj que esdevingui realitat per a una Mallorca plena d'arbres: que als slogans que parlen de l'illa de la calma, l’illa de la llum i del cel blau, etc., s'hi afegeixi “l'illa dels arbres”, que és
així com l'anomenaren els autors moderns, ja clàssics, de les illes oblidades, que ens visitaren i ens descobriren.
Que les figueres, com a paisatge agrari, i les figues fresques i seques, amb tota la seva àmplia gamma, siguin un
atractiu culinari de qualitat, com un additament cultural més de l'aportació nostrada als turistes que ens freqüenten.
Quant al pregoner, cal dir-vos que en Montserrat, des de la privilegiada atalaia de l'apotecaria, on un riu d'informants l'assabenta amb profit de la seva curolla, fa anys que va començar amb tenacitat la recerca de les castes
de figueres perdudes i noves a l'estil Indiana Jones, cercant l'Arca de Noè, el Sant Greal o la Ciutat Perduda, dins
la immensitat del camp mallorquí.
Deixau-me acabar, benvolguts oients, amb un aforisme d'un pensador nord-americà que diu així: “Assegurau a
un home la propietat d'una roca i ell us la convertirà en un jardí.” L'exemple és Son Mut Nou, de llisar tòrrid i
estèril de la marina esdevingut un indret paradisíac.
L'apotecari Montserrat, avui, ens donarà compte de la seva tenaç i constant labor. Escoltau-lo.

Josep Sacarès Mulet
Llucmajor, setembre de 2003
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LES FIGUERES I LES FIGUES
Camp experimental de Son Mut Nou
Noves varietats
Varietats recuperades

Bon vespre Sr. Batle,
senyores i senyors regidors,
amigues i amics,
Tothom, és ben cert, té curolles o quimeres. Hom afirma, fins i tot, que el qui no n’és afectat no viu plenament
la seva existència en aquesta terra. Jo, benvolguts amics, no en som una excepció i, en aquest cas, les meves ja fa
gairebé deu anys que em duren. Us he de confessar, però, que, malgrat ja esser antigues de dies, les sent encara
fresques i amb tanta intensitat o més que quan em començaven persistentment a agullonar el cap. A elles cada dia
els dedic tot el temps que em permeten les meves obligacions i, no per quotidianes em deixen de sorprendre ni
d’interessar-me, ans tot al contrari, estim aquestes curolles com a mi mateix.
Es tracta de l’interès, bé ho sabeu, que m’ha despertat un arbre seductor -la figuera- per les seves branques nues
a l’hivern, i perquè a l’estiu ens ofereix “belles ombres regalades / i figuesflors clivellades / per la frescor del
mati”, com escriu la nostra poetessa Maria Antònia Salvà. La figuera, un arbre tan comú, a més d’haver estat una
font de riquesa, ha constituït sempre un element paisatgístic inseparable de Mallorca, ja que s’ha adaptat perfectament a l’entorn de les Illes com cap altre. Avui és tan palesa la recessió de figuerals, que l’arbre estimat ja quasi
totalment ha desaparegut.
Aquest és el motiu que m’ha duit fins aquí: parlar-vos dels coneixements que he anat adquirint en aquests deu
anys d’estudi i investigació sobre la figuera.
Voldria que el meu pregó no us resultàs fatigós a l’oïda, i al mateix temps desitj que aquells que també tenen
interès en la recuperació del seu cultiu, puguin tenir una referència vàlida a través de la meva experiència.
La figuera, juntament amb el garrover i l’ametler, és un dels arbres que forma part de la trilogia del nostre camp,
de la nostra marina. Durant la meva infantesa estaven tots tres ben presents en el meu entorn:
Jo anava a tomar ametles i garroves amb els meus padrins i la meva mare, i de tant en tant a collir figues per
als porcs que engreixàvem a Son Saleta. Fou aquí on començaren les meves aficions pageses. A mesura que el
contacte amb foravila ha estat més gran, més íntim, podria dir, més m’ha estirat, més gran ha estat l’amor a tot el
món que l’envolta, més m’ha fet entendre que les arrels poden estar amagades o soterrades, però la sang, com la
saba, fa que esclatin al cap dels brots les fulles tendres i, més tard, també exultin de vida els rebrolls. Tot ens mostra el seu encís, que ens corprèn, i et poden fer capir el que abans no havies entès. Aleshores, et fan estimar allò
que tu mai no havies estimat.
Puc dir que aquests són els motius que m’han duit a recollir, sembrar i conservar les figueres, que amb el temps
s’han convertit en passió.
Quan vaig tenir l’ocasió d’adquirir, l’any 1989, un tros de Son Mut Vell, ara anomenat Son Mut Nou, l’afició a
la caça era prioritària: amollar les cusses, penjar el reclam... I tot allò que l’envoltava: arreglar abeurades, sembrar les rotes per a la caça... Era també preferent plantar figueres, sobretot per atreure més conills i perdius, per
menjar figues fresques i per fer-ne acops.
Va esser llavors quan la figuera va marcar una pauta dins els meus sentiments. L’estimació per l’arbre va anar
augmentant a mesura que descobria com ens era d’agraït, perquè quasi sempre aferrava, en poc temps brancava i
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fruitava.
Després, la mà del meu amic i mestre Josep Sacarès i Mulet em va ajudar a descobrir i entendre les meves arrels
camperoles, que, amb el temps, m’han fet estimar cada vegada més tot el que envolta el món de foravila. El de la
figuera m’ha arribat a apassionar més que qualsevol altra cosa, fins i tot m’ha fet deixar de banda la caça quan,
abans, era per a mi prioritària, com ja he comentat.
A partir de l’any 1995, amb en Colau Monserrat de Son Fosquet i en Joan Coll Carreter, sembràrem les primeres figueres, sempre de branca, gairebé totes de Míner, de l’amic Josep Sacarès, i d’aquí endavant a través d’amics, coneguts, pagesos i esmotxadors, amants i coneixents del món de les figueres, he anat sembrant varietats
conegudes i desconegudes a Mallorca, i n’he recuperades de quasi totalment perdudes.
I ara ja entrarem pròpiament en el tema: LES FIGUERES I LES FIGUES.
Podem parlar de figues fent referència al temps en què maduren. Així, n’hi ha de primerenques, tardanes i de
mig temps. També se les anomena pel seu ús: de taula, de porc i de sequer. Una altra manera de referir-nos-hi és
pel seu color: blanques, negres, verdes, morades, rimades... De les blanques, les més conegudes i esteses són les
bordissot, les coll de dama i les alacantines. De les verdes, les verdals, les de la senyora... De les negres, les bordissot, les coll de dama, les albacors, les martinenques... Hi ha també una llarga filassada de castes quasi desconegudes, quasi desaparegudes, i moltes que no han estat caracteritzades ni tipificades. Amb el temps n’he aconseguit tenir sembrades unes 139 castes, totes elles autòctones o almenys d’implantanció antiga a les illes, encara
que tenguin una altra procedència.
A cada zona de Mallorca es localitzen uns tipus de figueres distints, que les característiques del terme -microclima, pluviometria, tipus de terreny, condicions ambientals, aprofitaments, etc.-, fan que siguin les més notòries
de la zona, les més conrades. Així, trobam les carabassetes a Artà, les carlines a Algaida, les bergunyes a
Banyalbufar, les de la caseta a Pollença, les de la pera a Costitx, etc.
Darrerament molts de figuerals a l’illa estan tan deteriorats o envellits que àdhuc les varietats més conrades
d’altre temps han desaparegut; l’arbre ha mort, de vell, per la sequera, i també per falta de conreu.
Quan es vol investigar els orígens d’una figuera mallorquina, tot i que regeixi una pauta, s’ha d’estudiar cas per
cas. La manera de caracteritzar-la és un procés lent i complicat. Tipificar varietats desconegudes o quasi desaparegudes és bastant problemàtic, ja que trobar informadors que realment puguin localitzar i distingir una casta concreta, és prou difícil. Els pagesos, conradors, exsecalladors, de cada dia menys nombrosos i més majors, són els
únics que en poden donar una informació, a vegades fins i tot contradictòria.
Pel que fa al meu cas, les varietats que he estudiat han estat localitzades per conradors, esmotxadors i propietaris de les finques a les quals pertanyen les castes en qüestió. Una vegada localitzades, molt sovint amb noms
diferents, els primers caràcters que cal observar són, sobretot, el color, la grossària, la forma, etc., la data de maduració, -encara que segons l’any aquesta pot variar a causa de les pluges, la sequera, els aires...- i, a la vegada, tenir
en compte la vigoria (esponera) de l’arbre, la seva grandària, la seva edat, si es conra aïllat o en plantació, i àdhuc
les característiques de les fulles: la grossària, la forma...
És a dir, hem de fer un seguiment complet per tal de tenir unes dades fiables, sobretot quant a la maduració.
Hem d’observar el figó i la figa madura, fer proves de tast, estudiar el badament, etc. Quan s’ha aconseguit un
treball de camp i recopilat el material de tipificació, es pot passar a classificar-lo mitjançant una fitxa per a cada
una de les varietats sotmeses a l’observació i estudi, com molt bé estan descrites en el llibre La figuera mallor-

Montserrat Pons i Boscana

18 LES FIGUERES I LES FIGUES

quina, un tresor escrit per Josep Rosselló, Juan Rallo i Josep Sacarès, els millors coneixedors de les figueres
mallorquines.
Utilitzant els meus coneixements i les meves possibilitats, he anat fent una caracterització de les figues segons
les directrius del citat llibre: nom de la varietat, maduració, si és flor o no, forma de la figa (ovada, esfèrica, cònica, aperada, esclafada, abaldufada), color, pell, polpa (molla), grossària, etc., i he trobat sempre, en les noves castes, dades diferencials importants, com per exemple: resistència a les pluges, deformacions, clivellats, despreniments... tot un món.
Abans d’entrar en els apartats esmentats, faré una breu introducció per al coneixement de la figuera i de la figa.

LA FIGUERA. DESCRIPCIÓ
La figuera (Ficus carica) és un arbre lletós de la família de les moràcies. En estat salvatge, se’n diu figuera
borda. Normalment arbustiva, fins i tot creix al caire dels penya-segats i a les pletes.
La figuera cultivada es diu figuera de cristià, té les branques inferiors molt esteses, capçada arrodonida i pot
assolir de 8 a 10 m d’alçària. Les branques són grises, llises i més o menys nuoses. La soca és d’escorça llisa i
grisa que, amb el temps, esdevé molt gruixada. Les fulles, d’entre 12 i 19 cm de longitud i de 9 a 17 cm d’amplària, són senceres, tri, penta, o heptalobades, d’un verd intens a la part superior i un verd clar a la inferior. Tenen
les vores crenulades, dentades o sinuoses; la nervadura té de tres a cinc nervis principals i pecíol subcilíndric.
Les fulles, caduques a l’hivern, tornen grogues i es desprenen de l’arbre. Les noves brosten a la primavera i més
tard surten els figons. Els que esdevenen figuesflors neixen a la part inferior del brot, i els que maduren pel mes
d’agost, ho fan a la part superior.
Si véns en es figueral,
te convit a menjar figues;
les te donaré collides
fresques i no et faran mal.

LA FIGA. DESCRIPCIÓ
La figa, una infrutescència anomenada siconi, és un receptacle pedunculat, piriforme i obovat, subglobulós, ple
de flors masculines i femenines, monoiques, que maduren i donen aquenis, que són els fruits vertaders.
La figa varia de forma i de color segons les diferents varietats. Precisament la varietat de formes és la base de
la classificació d’Estelrich, en diferenciar-les entre abaldufades, ovades, aperades, còniques, esfèriques i esclafades.
La figa verda rep el nom de figó. El figó, poc abans de madurar, s’infla i després tenyeix. Quan la figa no és
ben madura, però ja ha pres color, es diu que és grenyal.
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Si, quan maduren les figues, plou, aleshores esdevenen aigualoses, i si ho fa quan són madures, es tornen alises, i agres, blanes i clivellades.
Enguany és any d’humitat,
un mal any per ses figueres;
figues i figueraleres
tot ha quedat clivellat.
La part interior de la figa s’anomena molsa, i és de color vermellenc o blanquinós. Les primeres figues, madures ja per Sant Pere, són les figuesflors, i per l’agost, les agostenques.
Sant Jaume se’n du les flors,
sant Miquel les agostenques,
sant Andreu les martinenques.
Per Nadal menjam arròs.
De la figa madura, amb la pell ja pansida, se’n diu secallona, i de la que ja és ben madura i cau de l’arbre, rutló.
Les figues que es cullen a l’arbre es diuen figues verdes (figues fresques). Les que es mengen després d’haverles assecades són les figues seques. Al seu torn, les assecades al sol s’anomenen figues de sol, i si s’han assecat
al forn, són figues forneres.
Hi ha una corranda que dóna a conèixer les condicions que ha de tenir una figa per esser saborosa al paladar:
La figa per esser bona
ha de tenir tres senyals:
clivellada, secallona
i picada d’animals.
I encara, en prosa, hi ha una altra manera de descriure-les:
Una figa per esser bona ha de tenir: vestit apedaçat, coll de beata i llàgrima de vídua.
Si la figuera té figons fora de temps i no arriben a madurar, aquests són els xerecs.

ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA FIGUERA A MALLORCA
Es tracta d’un arbre del qual es trobaren ja restes al quaternari. Es considera originari d’Àsia Menor i d’aquí
s’estengué a diferents pobles: als fenicis (2000 aC), als hebreus (1600 aC), als grecs (600 aC). Des de Grècia s’es-
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campà cap al Mediterrani i arribà al sud d’Itàlia, i a tota la Mediterrània cap al segle V dC. Als segles VIII i IX,
la figuera inicià una expansió cap al nord d’Àfrica i la península Ibèrica. A Mallorca data d’abans de l’era cristiana.
Al segle XVI, el seu cultiu era encara escàs, però lentament s’anava desenvolupant. L’any 1772 s’obtingué la
lliure exportació de figues seques.
Al segle XIX es produí el gran increment dels figuerals a Mallorca, particularment al darrer terç, amb la parcel·lació de la propietat rural mallorquina.
Evolució del cultiu de la figuera a les Illes
Any

Hectàrees

Tones

1860

12.789

7.804

1960

19.161

23.598

1965

20.009

37.860

1967

19.400

49.395

1982

9.958

11.814

1990

8.512

7.065

1996

8.361

6.930

Font: Conselleria d’Agricultura del Govern de les Illes Balears i Die Balearen

A Llucmajor, el 1858, els figuerals ocupaven una extensió de 1.048 hectàrees, amb aproximadament 52.420
figueres, que produïen a la vegada uns 540.455 quilos de figues. Després, el 1862, ocupaven una extensió de 1.479
hectàrees, amb un nombre de 73.956 figueres i uns 767.741 quilos de figues. Els figuerals més importants en
aquest any (1862) estaven localitzats a dues possessions: Can Garra Seca, d’Antoni Jaume i Caldés, els Garra
Seca, amb 6 quarterades, i a Son Muletó, de Joan Mut i Sastre, els del Pont, amb 6 quarterades més (Joan Clar i
Monserrat, 1995). La resta dels cultius estaven escampats en nombroses i petites finques.
Cap a la segona meitat de segle XX, s’inicia el seu declivi. Les causes són nombroses i bastant clares: encariment de l’explotació i de la recol·lecció, pèrdua d’interès com a aliment del ramat porcí, el seu abandonament
com a aliment de consum i l’oblit de l’agricultura en favor d’altres sectors: turístics, especulatius, etc. Així, els
figuerals han tornat vells i objecte d’una negligència quasi total.
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CAMP EXPERIMENTAL DE SON MUT NOU
A dins de l’àmbit illenc, la marina de Llucmajor és una de les zones on les condicions ambientals -pluges, clima
càlid, etc.- i els substrats geològics calcaris, terres primes i argiloses, fan que la figuera sigui un dels arbres més
idonis per al conreu.
Heus ací el motiu pel qual, a partir de l’any 1995, vàrem començar a sembrar varietats de figueres autòctones
diferents, agrupant el màxim nombre de castes dins d’un mateix terreny, dues de cada varietat, sembrades una
vora l’altra, i aconseguírem tenir-ne de plantades unes 640, de 139 castes diferents:
139 d’autòctones
16 de foranes
5 d’empelt
16 per localitzar
5 d’altres indrets (per aconseguir)

TIPUS DE FIGUERES AUTÒCTONES
Nom

Procedència

Any

Mes

1

ABALDUFADA RIMADA

SON QUARTERA

2002

MARÇ

2

ALACANTINA

SON SALETA

1995

MARÇ

3

ALACANTINA FORASTERA

SON QUARTERA

2002

MARÇ

4

ALACANTINA NEGRA

SON QUARTERA

2003

MARÇ

5

ALBACOR BLANCA

MANACOR

2001

MARÇ

6

ALBACOR NEGRA

SON PEIXET

2001

MARÇ

7

ALENYANA

CURA

2003

MARÇ

8

ALGERINA BLANCA

SON QUARTERA

2001

MARÇ

9

ALGERINA NEGRA

SON QUARTERA

2001

MARÇ

10

ANDREVA

SON ANDREU

2002

MARÇ

11

BALAFÍ

MANACOR

2002

MARÇ

12

BANYOLS

ALARÓ

2003

MARÇ
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Nom

Procedència

Any

Mes

13

BERGUNYA

ESTELLENCS

2002

MARÇ

14

BERMESCA

MíNER

2002

MARÇ

15

BLANCA CLARA

CAMPOS

2002

MARÇ

16

BLANCA RIMADA

D’EN PAU

2003

MARÇ

17

BLANQUELLA

CAMPOS

2003

MARÇ

18

BLAVA

MÍNER

2001

MARÇ

19

BLAVA (CAMPANERA)

CAN TERRIGA

2003

MARÇ

20

BONJESUSA

MÍNER

2001

MARÇ

21

BORDA DE SES ROTES

SON MUT NOU

2003

MARÇ

22

BORDA BARRAQUER

LLUBÍ

2003

MARÇ

23

BORDISSOT BLANCA

SON SALETA

2001

MARÇ

24

BORDISSOT BLANCA RIMADA

SES COMES

2003

MARÇ

25

BORDISSOT BLANCA-NEGRA

CAMPOS

2002

MARÇ

26

BORDISSOT NEGRA

SON MUT NOU

2002

MARÇ

27

BORDISSOT ROSSA

CAL ORO

2002

MARÇ

28

BORDISSOT VERDA

SON PEIXET

2001

MARÇ

29

BOTANDA

B. SORELL

2002

MARÇ

30

BROCALET

MÍNER

2002

MARÇ

31

BUSCARETA

CAS CONCOS

2002

MARÇ

32

CALDERONA

ES RAFAL NOU

2002

MARÇ

33

CALDERONA DE MÍNER

MÍNER

2003

MARÇ

34

CAPOLL CURT

LLORET

2003

MARÇ

35

CAPOLL CURT NEGRA

SES COMES

2002

MARÇ

36

CAPOLL LLARG

LLORET

2003

MARÇ

37

CARABASSETA

CAS TORO

2002

MARÇ

38

CARLINA

SON PEIXET

2002

MARÇ
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Nom

Procedència

Any

Mes

39

COLL DE DAMA BLANCA

SON SALETA

2001

MARÇ

40

COLL DE D. BLANCA-NEGRA

SA BUGADERIA

2001

MARÇ

41

COLL DE DAMA

CAMPOS

2003

MARÇ

42

COLL DE DAMA CIUTAT

S’ÀGUILA

2002

MARÇ

43

COLL DE DAMA NEGRA

SON PEIXET

2001

MARÇ

44

COLL DE DAMA ROJA

SES COMES

2001

MARÇ

45

CONSELLERA BLANCA

CONSELL

2001

MARÇ

46

CONSELLERA VERMELLA

CONSELL

2001

MARÇ

47

COSME MANYO

SON JULIÀ

2003

MARÇ

48

CUCURELLA

CUGULUTX

2003

MARÇ

49

CUIRO DE BOU

MÍNER

2003

MARÇ

50

DE LA CASETA

POLLENÇA

2003

MARÇ

51

DE LA GALTA

LLORET

2003

MARÇ

52

DE LA GLÒRIA

SON BORDILS

2003

MARÇ

53

DE LA LLEI

J. COMPANY

2002

MARÇ

54

DE LA PLATA

CAMPOS

2003

MARÇ

55

DE LA PLATA (sineuera)

SINEU

2003

MARÇ

56

DE LA REINA

LLORET

2003

MARÇ

57

DE LA ROCA

SON PEIXET

2002

MARÇ

58

DE LA ROQUETA

SON PEIXET

2003

MARÇ

59

DE LA SENYORA

SON FOSQUET

1996

MARÇ

60

DE LA TIRA

LLUCAMET

2002

MARÇ

61

DE LADIS

LLORET

2003

MARÇ

62

DE L’EMPORDÀ

MÍNER

2000

MARÇ

63

DE LES MIRAIES

ALGAIDA

2002

MARÇ

64

DE LES OLLETES

SENCELLES

2002

MARÇ
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Nom

Procedència

Any

Mes

65

DE N’AMORÓS

CUGULUTX

2002

MARÇ

66

DE NA PEROT

CAMPOS

2003

MARÇ

67

D’EN JAUME PUNTA

CAMPOS

2003

MARÇ

68

DE SA COVA

SA COVA

2002

MARÇ

69

DEL SEN JAUME GRAN

MANACOR

2003

MARÇ

70

DE SANT JOAN DE DÉU

CALA ESTÀNCIA

2001

MARÇ

71

DE SON QUARTERA

SON QUARTERA

2003

MARÇ

72

DE TRES ESPLETS

SON NOGUERA

2000

MARÇ

73

DELS ERMITANS

POLLENÇA

2003

MARÇ

74

D’EN MANEL

MÍNER

2003

MARÇ

75

D’EN PIERES

SON NOGUERA

1996

MARÇ

76

D’EN TERRIGA

CAMPOS

2003

MARÇ

77

D’EN TIÀ PENYA

MÍNER

1995

MARÇ

78

DES CÓS

SINEU

2003

MARÇ

79

DES ROIG MANYO

CA S’HEREU

2002

MARÇ

80

DOLÇA

CAMPOS

2003

MARÇ

81

FLOR BLANCA

SON NOGUERA

2003

MARÇ

82

FRANCESA

SON QUARTERA

2000

MARÇ

83

GIGANTA

MÍNER

2003

MARÇ

84

GOTA DE MEL

T. COMPANY

2003

MARÇ

85

GRANADINA

CAMPOS

2003

MARÇ

86

GROGA TARDANA

MÍNER

2003

MARÇ

87

HIVERNENCA

MÍNER

1995

MARÇ

88

HORTELLA

LLUCAMET

2002

MARÇ

89

INQUERA

SON BORDILS

2003

MARÇ

90

JORBA

MÍNER

1995

MARÇ
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Nom

Procedència

Any

Mes

91

JULIÀ

CAMPOS

2003

MARÇ

92

LLIMONENCA

MÍNER

2003

MARÇ

93

LLORAL

MÍNER

1995

MARÇ

94

MAELLA

MÍNER

2003

MARÇ

95

MANRESA

SON TROBAT

2003

MARÇ

96

MANRESA LLUCMAJORERA

SES COMES

2003

MARÇ

97

MARE DE DÉU

MÍNER

2002

MARÇ

98

MARJALERA

CONSELL

2003

MARÇ

99

MARTINA

LLORET

2003

MARÇ

100

MARTINENCA

SON MUT NOU

2001

MARÇ

101

MARTINENCA BLANCA

SON NOGUERA

2003

MARÇ

102

MARTINENCA MÍNER

MÍNER

2003

MARÇ

103

MARTINENCA RIMADA

SON QUARTERA

2002

MARÇ

104

MATA-SOLDATS

SON BERNAT

2003

MARÇ

105

MIRALLA

ES PÈLAG

2002

MARÇ

106

MIGPARATJAL

SON BARBUT

2002

MARÇ

107

MOELLADA

ALGAIDA

2003

MARÇ

108

MOLONDRA

CAMPOS

2001

MARÇ

109

MOLLA VERMELLA

SON GRANADA

2003

MARÇ

110

MORISCA

LLUCMAJOR

2003

MARÇ

111

NAPOLITANA BLANCA

MÍNER

2003

MARÇ

112

NAPOLITANA NEGRA

TONI FOC

2003

MARÇ

113

PÈL DE BOU

MÍNER

2003

MARÇ

114

PELUDA

CAMPOS

2002

MARÇ

115

PARATJAL

SON SALETA

2001

MARÇ

Montserrat Pons i Boscana

26 LES FIGUERES I LES FIGUES

Nom

Procedència

Any

Mes

116

PARATJAL NEGRA

ES RAFAL NOU

2001

MARÇ

117

PARATJAL RIMADA

SON PEIXET

2002

MARÇ

118

PARATJALINA

CAMPOS

2003

MARÇ

119

POLLENCINA

POLLENÇA

2003

MARÇ

120

PORQUENCA BLANCA

MÍNER

2003

MARÇ

121

PORQUENCA MASCLE

CAMPOS

2003

MARÇ

122

PORQUENCA NEGRA

MANACOR

2002

MARÇ

123

POTA DE CAVALL

MONTUÏRI

2003

MARÇ

124

RENYECA

SON QUARTERA

2003

MARÇ

125

ROJA BLANCA

CAMPOS

2003

MARÇ

126

ROJA FLOR

SON SALETA

2000

MARÇ

127

ROGISCA

SON MUT NOU

2002

MARÇ

128

SANTMARTINA

LLORET

2003

MARÇ

129

SET COTNES

CAMPOS

2003

MARÇ

130

SAVALLINA

SA VALL

2002

MARÇ

131

SITCELIS

ALGAIDA

2003

MARÇ

132

ULL DE PERDIU

SON NOGUERA

2003

MARÇ

133

VACAL

MÍNER

2003

MARÇ

134

VERDAL

SON SALETA

2002

MARÇ

135

VERDAL D’ORIOLA

TONI FOC

2002

MARÇ

136

VERDAL NEGRA

SES PEDRERES

2002

MARÇ

137

VERDAL SICILIANA

TONI FOC

2001

MARÇ

138

VERDALETA

SON SALETA

2002

MARÇ

139

VICTÒRIA

MÍNER

1995

MARÇ
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Algunes d’aquestes varietats s’anomenen amb noms diferents. Això depèn sempre de la situació geogràfica o
de l’indret allà on es troben.
Sinonímia:
pollencina

de la caseta

hortella

de la tira, alacantina forastera

peluda

sitcelis

ull de perdiu

martinenca blanca

de la senyora

de l’Empordà, forastera, verdal d’Oriola

Probablement sinònimes:
calderona

paratjal negra

abaldufada rimada

bordissot blanca rimada

En altres ocasions podran ser probables diminutius:
de la roca

de la roqueta

verdal

verdaleta

Figueres foranes
coll de dama portuguesa

napolitana (Illa de Capri)

siracusana (Sicília)

agrimontana (Sicília)

xinesa (Pequín)

brugiotto nero (Sicília)

de Creta (Grècia)

bruggiotto bianco (Sicília)

argentina (Buenos Aires)

palermitana (Sicília)

margaritas (Navarra)

turca (Turquia)

iugoslava (Iugoslàvia)

d’Israel

florentina (Florència)

de Palestina

Ací incloem 5 figueres d’empelt:
natzaret (Natzaret)
toro sentado (Estats Units)
mesegar (Alacant)
colar (Alacant)
morellana (Morella)
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Per localitzar
de na l’Ofre

coll de frare

belitrenca

del beat Ramon

deiana

molla blanca

fina

molla de meló

gavatxona

masclenya

de la penya

xereca

segarrera

sarrona (de sarró de pastor)

Per introduir-ne d’altres indrets
gergalina (Urgell)
geniva de mort (Tarragona)
figa de sang (Alcoi)
de pit de reina (Tarragona)

CULTIU DE LA FIGUERA
Explicarem, esquemàticament, el procés de cultiu de la figuera seguint aquests apartats:
1. Sembra
2. Marc de plantació
3. Distribució
4. Formació
5. Empelt
6. Regatge
7. Labors
8. Adobament
9. Collida
9.1. Aprofitament
9.2. Utilitats
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1. SEMBRA
La primera premissa per fer una nova plantació és: bona figuera, bon clot (ample i profund, ja que, com més ho
és, més bé es cria la figuera).
Nosaltres, tot adaptant-nos a l’estructura del terreny, feim els clots (foto 1) de 3x2 m d’amplària i, en profunditat, travessam una capa compacta calcària fins a arribar a l’argila, cap als 3 o 4 m de fondària. Aquesta capa
argilosa proveeix d’aigua la figuera, i la pregonesa del clot li permet un gran ancoratge.

foto 2a

foto 1

foto 2b

Reomplim el clot amb pedra menuda, matèria orgànica abundant i, al damunt, terra nova i turba fins a 1 o 1,5
m allà on es practicarà la sembra.
En plantar la branca o estaca, es tracta d’aconseguir-ne una de grossa i vigorosa, amb ulls tendres, però que tengui brancam vell (fotos 2a i 2b) i la posam de manera que els ulls quedin dirigits cap a la terra del fons del clot.
Pessigam tots els ulls, menys el que formarà la figuera, que es posa dret, mirant cap a la sortida del clot (foto 3),
cap al sol. Tapam de terra amb el càvec (foto 4), però en deixam fora l’ull que esdevindrà la nova figuera (fotos
5 i 6).

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

Acostumam a sembrar les branques quasi sempre pel mes de març, encara que també es pugui fer durant tot el
repòs hivernal (gener i febrer).
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Popularment es diu que cada dia de l’any és idoni per sembrar una figuera. De fet, fa un centenar d’anys, un
dels amos que va estar a Son Ginard, en Miquel Manresa, va fer la prova sembrant una figuera cada dia de l’any
fins a fer el figueral. El resultat va ser contundent: totes varen aferrar, tant les sembrades pel mes de gener com
les del juliol o qualsevol altre mes.
Nosaltres utilitzam una tècnica pròpia però que, a la llarga, ens ha donat molt bons resultats. Es tracta de posar
l’ull dintre d’un tub de PVC de 80 cm d’alçada (foto 7). Així va a la recerca de la llum del sol i per la gran quantitat d’aigua que reté el tub, a més de tenir l’ull quasi sempre humit, es desenvolupa molt més aviat i també afavoreix la formació de les arrels a la part més profunda del clot (foto 8).

foto 7

foto 8

A l’alçada del creixement de l’ull considerada adequada, retiram el tub de PVC i, perquè normalment la nova
figuera, al final de la crescuda del primer any, ja es troba a punt de brancar, reomplim el clot amb terra nova.
Tallam els ulls no necessaris (rebrots), calçam l’arbre amb un tub galvanitzat de 2 m d’alt per tal d’assegurar-ne
l’estabilitat i de criar-lo dret, i hi posam la protecció o casera per defensar-lo dels animals (fotos 9, 10, 11, 12 i
13).

foto 9
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2. MARC DE PLANTACIÓ
Utilitzam, com a marc de plantació, l’anomenat marc reial, és a dir, que s’avenen per línia i per escaire (fotos
14 i 15), i a una distància de 13 x 13 m (fotos 16 i 17). Les sembram tan amples perquè així les arrels es desenvolupen molt millor, ja que la lluita pels nutrients és mínima. A més, no plantam entre els buits ni cereals ni lleguminoses perquè no puguin interferir en la creixença de les figueres joves.

foto 15

foto 14

foto 16

foto 17

3. DISTRIBUCIÓ
Cada figueral empra una manera o un ordre diferent. Es planten figueres per files de primerenques, migtemps
i tardanes, files d’una mateixa casta. Nosaltres, per la gran quantitat i varietat, ens hem inclinat per una plantació
sense seguir un ordre concret, però amb una pauta imposada des d’un principi: sembram les figueres de dues en
dues, és a dir, dues de cada varietat una vora l’altra, fent fileres semblants:

X
bordissot rossa

X
bordissot rossa

X
verdal d’Oriola

X
verdal d’Oriola

X
bordissot verda

X
bordissot verda

X
verdaleta

X
verdaleta

X
bordissot negra

X
bordissot negra

X
verdal negra

X
verdal negra

X
bordissot blanca

X
bordissot blanca

X
verdal

X
verdal

bordissots
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Tenim tota la distribució de les figueres plantades detallada en mapes: un per enumerar el clot i les fileres; l’altre, per als clots i per posar nom a la varietat plantada, la data de sembra i la procedència de l’estaca (fotos 18 i
19).

foto 18

foto 19

4. FORMACIÓ
La formació de la nova figuera comença amb la poda de l’ull a l’alçària desitjada. Això s’anomena brancatge
o brancadura, i ho feim a una altura d’1 a 1,2 m, per pessic de l’ull mestre amb els dits pinçats (fotos 20, 21 i 22).

foto 20
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Quan aquest esdevé més alt de l’altura màxima del brancatge, li efectuam una decapitació traumàtica amb les
estisores de podar (fotos 22a i 22b). Triam tres, quatre o cinc ulls (foto 23), tres dels quals esdevindran branques
principals (fotos 24 i 25). Normalment realitzam la poda a tres braços en vas obert, procediment que s’anomena
també escala i peu.

foto 22a

foto 23

foto 24

foto 22b

foto 25

foto 26

A la fotografia 26 podem veure la figuera així formada. En els anys següents, feim un desdoblament de les branques primàries (fotos 27 i 28); després anam formant l’arbre a través de podes lleugeres, i obtenim ramificacions
i branques secundàries per tal d’assolir les llargàries desitjades. Així, limitam l’alçària de la figuera i formam
arbres arrodonits (foto 29).
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foto 27

foto 28

foto 29

La poda té lloc durant l’aturada hivernal, cap al desembre, gener i febrer. A les fotografies 30 i 31 podem observar el figueral vestit de fullam; a les 32 i 33 podem veure el mateix, però nuu, sense fulles; a les 34 i 35, ja podat;
a la 36, un detall d’una figuera podada, i a les 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 i 44, el seu desenvolupament des de la
formació fins als set anys i mig.

foto 30

foto 31

foto 32

foto 33

foto 34

foto 35

foto 36

foto 37

foto 38

foto 39

foto 40

foto 41

foto 42

foto 43

foto 44

Montserrat Pons i Boscana

35 LES FIGUERES I LES FIGUES

5. L’EMPELT
Utilitzam molt poc l’empelt; únicament ho feim per aconseguir varietats foranes a través de mudes duites d’altres termes o terres o per canviar-ne la varietat.
Normalment s’empra l’empelt de placa, d’escudet, el mallorquí modificat, i àdhuc el de pua (fotos 45 i 46).

foto 45

foto 46

6. EL REGATGE
La figuera és un dels arbres més resistents a la sequera; normalment només es rega al moment de la plantació.
En el camp experimental de Son Mut Nou vàrem començar el regatge per degoteig: una primera regada a la
sembra mitjançant un depòsit d’aigua d’uns 200 l per arbre, i en els mesos de juny, juliol i agost a raó d’uns 30 a
35 l d’aigua per arbre i dia.
30 litres x arbre x dia x 7 dies = 210 litres setmanals
210 litres x 4 setmanes = 840 litres mensuals
840 litres x 3 mesos = 2.520 litres en tot l’estiu
A partir del segon any es rega amb tractor i depòsit a raó d’uns 200 l per figuera, tres cops a l’estiu. A partir del
tercer any ja no es reguen, a no ser per necessitats imperioses de l’arbre (fotos 47 a i 47 b).
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foto 47 a

foto 47 b

La pluviometria de la marina és molt baixa. Per això la dotació d’aigua per a l’arbre és mínima, perquè quan la
sequera és més forta dóna més poques figues, però aquestes són prou dolces. L’aigua utilitzada és molt apta per
la manca de sals dissoltes, ja que la figuera té una resistència a la salinitat mitjana.
L’aportació d’aigua per les pluges d’estiu o del setembre és la causant dels badaments, els clivellaments i l’agror de la figa, que és molt sensible. No obstant això, ens cal remarcar que les castes de n’Amorós i de l’agulla
quasi no ho són, ni tans sols a les rosades.

7. LABORS
La figuera és un arbre que creix bé en climes càlids, resisteix la sequera però no la humitat i és poc exigent pel
que fa a la naturalesa del sòl. No obstant això, es desenvolupa millor en terrenys calcaris, poc compactes, esponjosos i amb el subsòl llivanyós.
A Son Mut Nou, el terreny és de call vermell i el subsòl és maressós i abundant en argila. Normalment les figueres estan a guaret tot l’any, és a dir, no sembram dins del buit cap tipus de cereals que pugui lluitar pels nutrients,
per l’aigua i àdhuc per la llum. Encara que les arrels profundes serveixen d’ancoratge a la figuera i tenen cura de
captar l’aigua de les llivanyes i de la capa inferior argilosa, són les arrels superficials –entre 10 i 50 cm de la superfície- les que absorbeixen l’aigua de les pluges i els nutrients.
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No podem fer una llaurada profunda, ja que moltes vegades ens trobam amb rompudes i arrabassaments d’arrels
superficials arrossegades pels cultivadors o tallades per l’arada de set pales, i, tot i que l’arbre no se’n ressent, sí
que l’indueix a una nova regeneració.
De labors, nosaltres feim dues llaurades amb l’arada esmentada, (foto 48) però superficials, i endemés tantes
passades de cultivadors com siguin necessàries (foto 49) i amb la saó adequada, per enterrar l’adob, fer malbé les
herbes, disminuir l’evaporació de l’aigua i rompre el terreny superior compactat. Normalment, després de cada
passada de cultivadors, en donam una amb l’espedregadora, tenint bona cura de deixar el terreny lliure de pedres
superficials. Si és necessari, cavam amb l’aixada o els rastells al voltant de la figuera i en retiram, aleshores, els
rebrolls.

foto 48

foto 49

8. L’ADOBAMENT
La figuera és un arbre que, per les seves característiques, s’adapta a qualsevol classe de terreny. Així, hom el
troba als muntanyosos, a les terres grasses i fins i tot als secs i poc fèrtils.
Els nutrients per a la figuera esdevenen necessaris quan les reserves del sòl no són cobertes suficientment; aleshores, la seva exigència s’ha de satisfer amb l’addicció de nutrients externs consistents en adobs químics o fertilitzants naturals.
La condició prioritària per fer un adobament correcte i efectiu és conèixer les característiques del sòl mitjançant la seva anàlisi minuciosa. A partir d’aquí, es pot aplicar l’adobament adequat a cada tipus de sòl.
En el nostre cas, practicam dos tipus d’adobaments: un adob orgànic amb fertilitzants naturals de fems animal,
i un altre de químic a base de sulfat amònic, superfosfat de calci i sulfat potàssic.
L’adob orgànic millora la textura del sòl i aporta nutrients. El duim a terme en dues vegades: a la primavera i
a finals d’estiu. Donam als arbres joves més o menys un quilo de fems per any d’edat; als adults, de 15 a 20 qui-
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los per arbre. Això implica uns 2.560 quilos de fems anuals per hectàrea. Aquest adobat orgànic es fa a través del
tractor i la pala de darrere (foto 50 i 51). L’adob químic conté els nutrients que manquen al sòl, segons l’anàlisi
que s’hi ha practicat. Així li’n facilitam els necessaris per a una bona creixença.

foto 50

foto 51

9. COLLITA
9.1 Aprofitament
El fruit de la figuera conté una gran quantitat de sucres, principalment glucosa i fructosa, a més de sacarosa –les
fresques en un 20% i les seques en un 62%-, mucilag i matèria gomosa.
L’entrada en producció d’una figuera comença a partir del tercer, quart o cinquè any de sembra. El cinquè es
poden recollir entre 2 i 4 quilos de figues per arbre. A la plenitud, que s’assoleix a partir dels 12 a 15 anys, entre
70 i 90 quilos per unitat, i en el cas d’un marc de plantació de 13 m x 13 m, s’obtindrien collites d’unes 5,4 tones
per hectàrea.
Actualment la comercialització es fa amb figues fresques als mercats locals, figues seques, pa de figues i en l’alimentació del bestiar. Però l’encariment de la recol·lecció és la causa que la seva rendibilitat sigui mínima o
nul·la.
Temps enrere, la collita de les figues era feina de les dones, les anomenades figueraleres. Quan arribaven al
figueral, la figueralera major assignava a les jornaleres una determinada figuera. Algunes s’enfilaven a l’arbre per
fer-ne els alts, i les altres collien els baixos o les baldanes.
Les figueraleres duien un capell de palmes folrat de roba per dintre, per a la suor; un davantal de retxes, i uns
manegots per cobrir-se els braços. Empraven una escala de peu i un ganxo. Les figues collides, les portaven dins
paners al sequer i les deixaven damunt els canyissos, esteses, i així començava el seu assecament.
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Sa nostra figueralera
ha caiguda d’un cimal
i diu que no s’ha fet mal
perquè no se’n riguin d’ella.
Es pobre figueraler
passa la vida penada;
en veure una ennigulada,
ja pot córrer a entrar es sequer.

9.2 Utilitats
La figuera conté un làtex que coagula la llet, utilitzat a Mallorca des de temps immemorials.
Dioscòrides (s. I dC) afirma: “La llàgrima de figuera (làtex) fa quallar la llet com el quall, i per contra dins el
quall la desfà com el vinagre”. També ens informa que si s’empra interiorment amb un vermell d’ou, provoca la
menstruació, i amb coques de farina de blat i vinagre és útil per a la gota.
Els àrabs empraven un decuit de les fulles reduïdes a pasta contra el mal de queixal.
A les Balears s’usava el làtex com a remei popular contra els fics i com a pectoral per reblanir la tossina. A les
antigues edicions de la Pharmacopea Hispana de 1803, es dóna la següent fórmula per preparar el decuit pectoral contra la tossina:
“De cebada mondada...................... 1 onza
De azufaifos................................ 12 frutos
De higos pasos.............................. 6 higos
De pasas limpias........................... 1 onza
De regaliz moteado....................... 1/2 onza
De agua común............................... 3 libras”
I s’especifica: “En prendreu 1 lliura diària en tres preses.”
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ACCIDENTS, MALALTIES I PLAGUES
Accidents
Els accidents més comuns a la plantació són, sobretot, la rompuda o despreniment de la casera i el vent. En el
primer cas, les llebres i els conills, voltant la soca de la figuera, se’n mengen la pell i l’arbre es mor perquè la
saba no li arriba al brancam (fotos 1 i 2). Pel que fa al vent, aquest romp branques mestres i empelts ja enfortits,
i és per aquest motiu que cal reforçar-los fermant-los entre ells (fotos 3 i 4).
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Malalties
La figuera és un arbre al qual, normalment, ataquen poc les malalties. En el nostre cas, hem tengut una bacteriosi pràcticament desconeguda. És probable que es produís per un excés d’aigua en una època determinada -l’estiu plujós del 2001-, perquè l’arbre no hi està acostumat. Es varen produir ferides a l’escorça de l’arbre amb una
dessecació, la qual li impedia el pas de la saba, i això provocà el seu conseqüent deteriorament. A més, cal esmentar la proliferació de fongs i paràsits de l’exterior (fotos 5, 6, 7i 8).
Gràcies a la intervenció del Sr. Joan Rallo, poguérem eradicar la bacteriosi amb un tractament a base d’hipoclorit sòdic al 10 %, antifúngics i àcid giberèlic, després que hagués afectat uns 38 dels nostres arbres.
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Plagues
La plaga més comuna que han patit les nostres figueres ha estat la Simahetis, eruga que devora l’epidermis
superior i el parènquima foliar, però respecta el nervi (fotos 9 i 10).
El tractament es fa amb insecticides adequats: fenitotrió, malatió, etc.

foto 9
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CLOENDA

I per acabar, vull dir-vos que crec no haver-me fet pesat amb la descripció de tantes castes de figueres i de figues.
Però abans d’acomiadar-nos, us he de confessar que, ultra el plaer de col·leccionar varietats de figueres i estudiarles, esper que aquesta feina de tantes hores i maldecaps donarà fruit i servirà de qualque cosa.
Vull ressaltar que la tasca més gratificant, la que m’ha enriquit més, ha estat el treball de camp al llarg dels anys,
ja que el contacte amb un gran nombre de persones vinculades a foravila m’ha fet veure que el sentiment de la
terra i l’amor a l’agricultura no ha minvat, malgrat els mals temps que corren.
Molts són els pagesos de soca-rel que, de sol a sol, fan feina i aguanten esperançats una bonança per al nostre
camp, uns a temps parcial, d’altres a plena ocupació, que es neguen a abandonar foravila davant la fallida evident
del sector.
Sempre hi haurà entusiastes que continuaran sembrant figueres, ametlers, garrovers, blat, xeixa i campaneret,
engreixaran porcs de les figues més xereques i ens en faran la millor sobrassada.
I, finalment, em pos a la vostra disposició per a qualsevol consulta relacionada amb el món de les figueres.
Si en sé la resposta, us la diré, i si la ignor, tots plegats intentarem cercar, amigablement, la solució més adequada.
Bon vespre, bones fires i bona fermança.
Llucmajor, setembre de 2003
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FITXES

FITXESNoves varietats
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Núm. de fitxa: 1
Nom de la varietat: ALACANTINA NEGRA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 48 anys
Vigor: molt vigorós
Localitat: Llucmajor
Maduració: del 10 d’agost al 15 de setembre. Primerenca
Lloc: Son Quartera, a la tanca de na Groga
Característiques de la figa
Color de la pell: negre morat clar
Gruix de la pell: gruixada
Grossària: 3,2 x 3,5 cm
Forma: ovada
Polpa = molla: Rosa pàl·lid, que en madurar torna groguenca i esdevé buida
Consistència: dura, tacte molt fi
Pes: 18,585 g de mitjana
Sabor: fada
Capoll: molt llarg (1,5-1,8 cm)
Aprofitament: bestiar oví i porquí i sequer
Despreniment: molt elevat
Característiques de la fulla
Dimensions: 14 x 15,5 cm
Forma: majoritàriament trilobades

Altres dades
Peduncle molt llarg. És molt prolífica. Es pot observar que el seu fruit, quasi madur, cau, i això la fa molt apta
per al bestiar. La sembrà l’amo en Miquel de Son Quartera, i li’n proporcionà les branques o estaques l’amo en
Pep Pera de Montuïri, d’on sembla esser originària.
La figuera posseeix un bon port, capçada clara i branques penjants, de fulles quasi totes trilobades, poc retallades.
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Núm. de fitxa: 2
Nom de la varietat: BLAVA (CAMPANERA)
Característiques de l’arbre:
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 30 anys
Vigor: elevat
Localitat: Campos
Maduració: figues el 18 d’agost
Lloc: Can Terriga
Característiques de la figa:
Color de la pell: verd clar, coll morat blavós, clivellada
Gruix de la pell: mitjà
Polpa: rosa vermella
Forma: aperada
Grossària: 3,7 x 5,8 cm
Consistència: mitjana
Pes: 37,184 g
Sabor: dolça, saborosa
Capoll: llarg (0,5–1 cm)
Aprofitament: fresca, sequer i bestiar
Despreniment: poc
Característiques de la fulla
Dimensions: 14 x 15 cm
Forma: majoritàriament trilobades

Altres dades
Localitzada a Campos, trobada a tres llocs diferents sense relació un amb l’altre, que han coincidit amb la descripció d’Estelrich i amb el nom de la varietat. Figuera unífera, de figues allargades. El color blavós del seu fruit
li dóna el nom. Sembla esser originària de Campos i també era coneguda a Porreres.
Hem pogut observar una altra varietat de blava, localitzada a Llucmajor (Míner). Figuera bífera que no té cap
similitud amb la descrita.
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Núm. de fitxa: 3
Nom de la varietat: BORDISSOT BLANCA - NEGRA
Característiques de l’arbre:
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 8 anys
Vigor: elevat
Localitat: Campos
Maduració: 20 d’agost
Lloc: Son Fonoll d’en Pere Ginard
Característiques de la figa
Color de la pell: verd moradenc, que en madurar passa a morat rogenc molt vistós. Força clivellada.
Gruix de la pell: prima
Polpa: roja
Forma: abaldufada
Grossària: 4,5 x 4,8 cm
Consistència: blana
Pes: 37,130 g
Sabor: dolça
Capoll: curt (0,3-0,5 cm)
Aprofitament: fresca i sequer
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 16 x 15 cm
Forma: pentalobades i trilobades

Altres dades
Conreada i originària de Campos, on és coneguda amb aquest nom. La figa presenta un color morat rogenc molt
vistós que no té res a veure amb la bordissot blanca ni amb la negra, i presenta un clivellat reticular força marcat.
La polpa o molla és roja i saborosa i d’una bona grandària. Malgrat tenir una epidermis prima, les pluges no l’afecten gaire.
La figuera denota un vigor entre mitjà i elevat, capçada espessa, fulles de 5 i 3 lòbuls i una mica clares de tonalitat.
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Núm. de fitxa: 4
Nom de la varietat: BORDISSOT ROSSA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: indeterminada
Vigor: elevat
Localitat: Llucmajor
Maduració: madura abans que la bordissot blanca, cap al 20 d’agost
Lloc: Ca l’Oro, d’en Miquel Tomàs, a la tanca de sa Cometa
Característiques de la figa
Color de la pell: morat pàl·lid
Gruix de la pell: mitjana, molt fina
Polpa: roig vermell
Forma: abaldufada
Grossària: 4,5 x 3,9 cm
Consistència: mitjana
Pes: 37,540 g de mitjana
Sabor: molt dolça i saborosa
Capoll: molt curt (0,1–0,3 cm)
Aprofitament: fresca
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 18 x 19 cm
Forma: pentalobades i trilobades
Altres dades
Figuera originària de Llucmajor, localitzada a Ca l’Oro i a Can Cantó, veïnats, a la Marina llucmajorera. No
n’he observades a cap altre indret.
Les figues tenen un color morat molt vistós amb un clivellat reticular molt marcat que va des del coll fins a l’ull
de la figa. És afavorida en grossària i resistent al transport. La polpa, molt vermella, té un sabor dolç i sucós, més
apreciat en estar avançada la maduració. La figuera és d’un vigor considerable, amb capçada arrodonida i gran
cimalada molt atapeïda de fulles de 5 i 3 lòbuls, prou retallades.
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Núm. de fitxa: 5
Nom de la varietat: BORDISSOT VERDA
Característiques de l’arbre:
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: indeterminada
Vigor: molt vigorós
Localitat: Llucmajor
Maduració: 10 d’agost
Lloc: Son Peixet, a la tanca de sa Caseta
Característiques de la figa
Color de la pell: verd clar
Gruix de la pell: molt fina
Polpa: rosada
Forma: abaldufada prou esclafada
Grossària: 4,4 x 3,5 cm
Consistència: blana
Pes: 34,610 g
Sabor: més dolça que la bordissot blanca, més sucrosa
Capoll: molt curt (0,2-0,3 cm)
Aprofitament: fresca i sequer
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 17 x 19 cm
Forma: quasi totes trilobades
Altres dades
A primera vista es pot confondre amb la bordissot blanca, pero se’n diferencia en la data de maduració, cap al
10 d’agost, quan la bordissot blanca la té devers el 25-30 del mateix mes. La bordissot verda, en aquesta data, ja
està a la plena. La bordissot blanca presenta les fulles majoritàriament pentalobades, i la verda, quasi totes trilobades. La bordissot blanca és d’un groc verdós, i la verda, d’un verd clar i, sobretot, és molt menys insensible a
les pluges. No en conec a cap altre indret.
La figuera és de gran vigor, de capçana arrodonida i brancatge regular, fulles majoritàriament trilobades i prou
retallades. No es troben fulles enteres.
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Núm. de fitxa: 6
Nom de la varietat: BOTANDA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: en plantació
Edat: 4 anys
Vigor: elevat
Localitat: Llucmajor
Maduració: figuesflors el 25 de juny; figues a partir del 10 d’agost
Lloc: Son Mut Nou
Característiques de la figa
Color de la pell: verd groguenc
Gruix de la pell: prima
Polpa: rosat pàl·lid
Forma: ovada, algunes aperades
Grossària: 5,2 x 7,1 cm
Consistència: forta
Pes: 85 g, grossa
Sabor: poc dolça, pastosa
Capoll: molt curt
Aprofitament: bestiar
Despreniment: poc
Característiques de la fulla
Dimensions: 14 x 15 cm
Forma: pentalobades i trilobades

Altres dades
Probablement originària de Porreres. La figuera mare està localitzada a Ciutat. Me la portà l’amo en Biel Sorell,
un temps esmotxador de ca nostra, perquè jo estava sorprès de la grossària del seu fruit.
Una vegada madura, es perd a l’arbre com la granadina. Torna a més pastosa i s’hi podreix
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Núm. de fitxa: 7
Nom de la varietat: BUSCARETA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: indeterminada
Vigor: mitjà
Localitat: Cas Concos
Maduració: 20 d’agost
Lloc: Cas Concos
Característiques de la figa
Color de la pell: verd groguenc
Gruix de la pell: mitjana
Polpa: roig blanquinós
Forma: ovada, un poc cònica
Grossària: 2,6 x 2,8 cm, molt petita
Consistència: mitjana, fina de textura
Pes: 11,440 g
Sabor: poc dolça
Capoll: curt (0,1-0,2 cm)
Aprofitament: bestiar
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 15 x 17 cm
Forma: trilobades i, menys, pentalobades

Altres dades
Localitzada a Cas Concos, d’on és originària. És molt semblant a la d’ull de perdiu, però és un poc més primerenca i molt més petita, tant en pes com en grossària. És bastant resistent a les pluges i a les rosades i, encara que no es badi, s’agreix i es perd.
La figuera presenta una capçada arrodonida, no gaire espessa, brancam irregular de fulles trilobades i grosses,
i és bastant espletera.
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Núm. de fitxa: 8
Nom de la varietat: CAPOLL CURT NEGRA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: indeterminada
Vigor: elevat
Localitat: Llucmajor
Maduració: 25–28 d’agost
Lloc: Ses Comes d’en Francesc Mir
Característiques de la figa
Color de la pell: morat grisós
Gruix de la pell: prima i fina
Polpa: roig vermell
Forma: abaldufada
Grossària: 4,5 x 4,0 cm
Consistència: blana
Pes: 35,300 g de mitjana
Sabor: molt dolça
Capoll: molt curt quasi inexistent
Aprofitament: fresca, sequer i bestiar
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 14 x 15 cm
Forma: majoritàriament trilobades

Altres dades
Figuera localitzada a Llucmajor, a ses Comes, dins la tanca des Figueral. Probablement sols és coneguda dintre d’aquesta zona. Les figues són d’un color molt característic i un clivellat reticular també molt propi, que arriba fins a l’ull, el qual normalment té un clivell de tres estries.
En conjunt, una figa agradable a la vista i molt saborosa.La figuera adquireix un bon desenvolupament, que
s’explica per un elevat vigor. La capçada és un poc desgarbada de fulles, gairebé totes trilobades, d’una coloració verd clar.
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Núm. de fitxa: 9
Nom de la varietat: CAPOLL CURT BLANCA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: en plantació
Edat: 54 anys
Vigor: mitjà
Localitat: Llucmajor
Maduració: 17 d’agost
Lloc: Cas Toro, sa Bassa Crua, d’en Francesc Cantallops
Característiques de la figa
Color de la pell: verd groguenc
Gruix de la pell: mitjana, fina
Polpa: taronja pàl·lid
Forma: ovada o cònica
Grossària: 3,5 x 4,5 cm
Consistència: blana
Pes: 29 g
Sabor: poc dolça, fada
Capoll: inexistent (0,1 cm)
Aprofitament: bestiar i sequer
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 15 x 17 cm
Forma: trilobades i pentalobades

Altres dades
Localitzada a Llucmajor, sembrada pels germans Miquel i Francesc Cantallops, cap a l’any 1950. Quan feien
clots d’ametlers, en trobar-ne un de bo, hi sembraven una figuera. És molt prolífica i en anys plujosos dóna unes
figues molt grosses, però cauen sovint. També són conegudes a Campos i hi són conreades.
La figuera assoleix un aspecte mitjà de capçada molt poblada i brancam espès, de fulles repartides entre 5 i 3
lòbuls.
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Núm. de fitxa: 10
Nom de la varietat: COLL DE DAMA ROJA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 8 anys
Vigor: mitjà elevat
Localitat: Llucmajor
Maduració: 25 d’agost
Lloc: Ses Comes, a la tanca de s’Era
Característiques de la figa
Color de la pell: roig blanquinós, terrós
Gruix de la pell: molt gruixada
Polpa: roig intens
Forma: aperada
Grossària: 4,1 x 5,5 cm
Consistència: dura
Pes: 35,780 g
Sabor: molt saborosa
Capoll: molt curt (0,1–0,3 cm)
Aprofitament: fresca
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 16,5 x 17 cm
Forma: trilobades i, menys, pentalobades
Altres dades
Localitzada a ses Comes d’en Francesc Mir. La figuera mare també es troba a la mateixa possessió, encara que
sigui originària de Son Taixequet, del terme de Llucmajor. La figuera és d’aspecte mitjancer i vigor entre mitjà i
alt.
Les figues són molt semblants a les de coll de dama negra a mitjan maduració, però no tenyeixen més, es queden d’un color terrós, roig verdós o verd rogenc, segons la notorietat del color predominant. Tot i que tenen l’epidermis molt gruixada, que els proporciona una consistència dura ben agraïda, és una figa de molt sabor i agradosa al tast.
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Núm. de fitxa: 11
Nom de la varietat: DE N’AMORÓS
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 38 anys
Vigor: elevat
Localitat: Llucmajor
Maduració: a partir del 5 de setembre
Lloc: Cugulutx de n’Amorós
Característiques de la figa
Color de la pell: verd morat
Gruix de la pell: gruixada
Polpa: vermell fort
Forma: aperada, un poc cònica
Grossària: 2,5 x 3,2 cm
Consistència: forta de pell
Pes: 12,730 g de mitjana
Sabor: molt dolça i saborosa
Capoll: curt (0,2–0,5 cm)
Aprofitament: fresca i bestiar
Despreniment: elevat
Característiques de la fulla
Dimensions: 13 x 14 cm
Forma: trilobades i, menys, pentalobades

Altres dades
Figuera localitzada a Cugulutx d’en Bernat Contestí. Hi ha sembrats quatre exemplars de la varietat. És originària de la possessió de Can Amorós, on l’amo en Tomeu Contestí, el seu propietari, sempre l’havia coneguda.
Nascuda al corral de figueres de moro, la va reproduir a la seva finca de Cugulutx per les seves característiques
observades al llarg del temps. La figuera és molt prolífica, assoleix un bon aspecte, a més d’un gran desenvolupament: capçada arrodonida i brancam espès. Fa figues petites molt dolces, que tenen la peculiaritat que són molt
resistents a les pluges i a les rosades. Això les fa prou aptes per esser conreades per al bestiar.
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Núm. de fitxa: 12
Nom de la varietat: D’EN PIERES
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 5 anys
Vigor: mitjà
Localitat: Llucmajor
Maduració: figuesflors el 15 de juny; segon esplet al final de l’agost
Lloc: Son Mut Nou
Característiques de la figa
Color de la pell: verd clar
Gruix de la pell: mitjà, de pell molt fina
Polpa: rosada
Forma: ovada, un poc cònica
Grossària: 5,5 x 7,8 cm
Consistència: mitjana, blana
Pes: 85–110 g i més grosses
Sabor: fada; madura és molt sucosa
Capoll: molt curt (0,1 cm)
Aprofitament: fresca i bestiar
Despreniment: mitjà
Característiques de la fulla
Dimensions: 14,5 x 15 cm
Forma: quasi totes trilobades

Altres dades
Malgrat haver estat localitzada a Son Mut Nou, la figuera és originària de Ca s’Hereu (ses Figueretes). A la partió de Son Fosquet, fa uns 60 anys, en Joan Vidal i Tomàs la va reproduir d’una figuera nascuda dins un clot de
pedrera de Son Pieres. D’aquí li ve el nom.
Es caracteritza per fer figuesflors molt grosses. La propietària actual, filla de l’amo en Joan, em comentà que,
en anys plujosos i amb bona anyada, n’havien collides de més de 200 g. Fa un segon esplet a finals d’agost, però
quasi no les madura.

Montserrat Pons i Boscana

73 LES FIGUERES I LES FIGUES

Monserrat Pons i Boscana

74 LES FIGUERES I LES FIGUES

Núm. de fitxa: 13
Nom de la varietat: DE LA COVA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: indeterminada
Vigor: mitjà
Localitat: Llucmajor
Maduració: 25 d’agost
Lloc: Sa Cova d’en Sireno
Característiques de la figa
Color de la pell: morat rogenc clar
Gruix de la pell: mitjà
Polpa: roja
Forma: ovada, un poc abaldufada
Grossària: 3,3 x 4,0 cm
Consistència: dura
Pes: 24,430 g
Sabor: dolça
Capoll: curt (0,2–0,3 cm)
Aprofitament: fresca i bestiar
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 16,5 x 17 cm
Forma: trilobades i enteres

Altres dades
Originària de Llucmajor, localitzada a la finca dita sa Cova d’en Sireno, al terme de Son Guardiola, en un petit
corralet a la vora d’un magraner aferrat a les cases. Perquè la tenien per a consum propi dels estadants, l’anomenaven martinenca de sa Cova. Cal advertir, però, que és més primerenca que les altres martinenques, més ovada,
de color més clar i no clivella per l’ull, ni tan sols a la plenitud de la maduració.
La figuera, de vigor mitjà, és de capçada gran, amb brancatge penjant cobert de fulles grosses, trilobades, amb
un lòbul central molt crescut d’amplària, poc retallades. Menys sovint n’apareixen de senceres.

Montserrat Pons i Boscana

75 LES FIGUERES I LES FIGUES

Monserrat Pons i Boscana

76 LES FIGUERES I LES FIGUES

Núm. de fitxa: 14
Nom de la varietat: DE SON QUARTERA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 53 anys
Vigor: molt elevat
Localitat: Llucmajor
Maduració: 15 d’agost, primerenca
Lloc: Son Quartera
Característiques de la figa
Color de la pell: negre fosc
Gruix de la pell: prima
Polpa: vermell granat
Forma: ovada
Grossària: 4,3 x 4,5 cm
Consistència: blana
Pes: 42,035 g de mitjana
Sabor: fada, poc dolça, pastosa
Capoll: llarg (0,8–1,2 cm)
Aprofitament: bestiar
Despreniment: moltíssim
Característiques de la fulla
Dimensions: 16,5 x 18 cm
Forma: enteres majoritàriament i trilobades
Altres dades
Localitzada a Son Quartera de l’amo en Miquel Tomàs, d’on és originària. Fou sembrada cap a l’any 1950 per
l’amo en Miquel, que la localitzà vora el fasser de les cases i la trasplantà allà on és ara. Les figues no són bones
de gust. En fa moltíssimes, però gairebé en madurar li cauen. La seva idea era empeltar-la, però no ho va fer perquè, essent tan esponerosa i prolífica, donava molta d’ombra vora les cases. Per això la figuera encara subsisteix.
L’arbre és d’un vigor i un aspecte prou elevat, gran capçada molt estesa de branques, amb un fullam espès de
fulles grosses de 3 lòbuls.
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Núm. de fitxa: 15
Nom de la varietat: DE NA PEROT
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: indeterminada
Vigor: mitjà
Localitat: Campos
Maduració: 26 d’agost
Lloc: Na Perot
Característiques de la figa
Color de la pell: groc, i l’ull d’un morat fluix
Gruix de la pell: gruixada
Polpa: rosada
Forma: esfèrica
Grossària: 4,8 x 4,8 cm
Consistència: mitjana
Pes: 38 g
Sabor: dolça
Capoll: mitjà (0,5–0,7 cm)
Aprofitament: bestiar
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 15 x 17 cm
Forma: trilobades i pentalobades
Altres dades
Localitzada a Campos, d’on sembla esser originària, ja que no és coneguda a altres indrets. La figuera és d’aspecte mitjà: capçada poc desenvolupada, fulles majoritàriament trilobades, amb pocs retalls, de tonalitat verd
fosc. És de productivitat alta.
Les figues són grosses i saboroses de gust, encara que poc aptes per al consum en fresc. Són millors per al
sequer i, sobretot, per al bestiar porquí. Endemés, és una varietat que apareix en plantacions molt aïllades, per
això no és prou coneguda.
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Núm. de fitxa: 16
Nom de la varietat: DE LA GALTA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: en plantació
Edat: 18 anys
Vigor: elevat
Localitat: Sencelles
Maduració: 15 d’agost
Lloc: Can Lluc
Característiques de la figa
Color de la pell: verd blanquinós
Gruix de la pell: prima
Polpa: vermell fort
Forma: abaldufada
Grossària: 5,6 x 3,8 cm
Consistència: blana
Pes: 42,000 g
Sabor: dolç pastós
Capoll: curt. (0,2–0,4 cm)
Aprofitament: fresca i sequer
Despreniment: mitjà
Característiques de la fulla
Dimensions: 18 x 21 cm
Forma: enteres i trilobades
Altres dades
Localitzada a Can Lluc, Sencelles, propietat de Joan Llabrés, la va sembrar el seu pare fa 18 anys. Probablement
originària de Lloret, és una figuera poc coneguda i escassament conreada.
La figa presenta un coll molt petit. El capoll és quasi de la mateixa amplària i grandària, i té una forma bifa,
com de dues galtes inflades. D’aquí li ve el nom.
La figuera és de bon aspecte: capçada ampla i arrodonida amb un brancam vigorós, que es vesteix de fulles senceres i de 3 lòbuls.
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Núm. de fitxa: 17
Nom de la varietat: DE LA PLATA (CAMPOS)
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: en plantació
Edat: 70 anys
Vigor: mitjà elevat
Localitat: Campos
Maduració: 22 d’agost
Lloc: Sa Barrala
Característiques de la figa
Color de la pell: canyella clar
Gruix de la pell: gruixada
Polpa: molt vermella
Forma: esfèrica
Grossària: 4,5 x 4,2 cm
Consistència: mitjana
Pes: 50,430 g
Sabor: molt dolça
Capoll: curt
Aprofitament: fresca
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 15 x 17 cm
Forma: trilobades i pentalobades
Altres dades
Localitzada a sa Barrala de Campos, d’on és originària, coneguda i conreada. Aquesta varietat l’observà ja
Estelrich amb les mateixes característiques que nosaltres. Cal diferenciar-la d’una altra varietat, també anomenada de la plata, que no té res a veure amb l’esmentada per Estelrich.
La figa posseeix un clivellat molt marcat i força particular. Al mig de la molla té un forat. És molt saborosa i
prova d’això és que, tot i que la figuera es troba a la vora d’una carretera de fàcil accés, mai no té figues pels baixos, sempre estan collides.
La figuera és de bon aspecte i bastant vigorosa. Hi predominen les fulles trilobades, grosses i amb els lòbuls
llargs. Sovint el central és asimètric. Totes les fulles lluentegen amb la llum del sol, i aquesta característica li ha
donat el nom.
Montserrat Pons i Boscana

83 LES FIGUERES I LES FIGUES

Monserrat Pons i Boscana

84 LES FIGUERES I LES FIGUES

Núm. de fitxa: 18
Nom de la varietat: DES ROIG MANYO (ROIGMANYES)
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 70 anys, aproximadament
Vigor: elevat
Localitat: Llucmajor
Maduració: 25 d’agost
Lloc: Ca s’Hereu
Característiques de la figa
Color de la pell: morat, amb la part del coll més clara
Gruix de la pell: gruixada, aspra
Polpa: roig pàl·lid
Forma: abaldufada, un poc cònica
Grossària: 3,2 x 2,8 cm
Consistència: dura
Pes: 15,240 g
Sabor: fada
Capoll: curt
Aprofitament: bestiar
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 13 x 15 cm
Forma: moltes enteres, menys trilobades i pentalobades
Altres dades
Localitzada a Ca s’Hereu de na Francisca Morlà, és originària d’Artà, de la possessió de Carrossa, propietat,
temps abans, del marquesat de sa Torre. El seu eguasser la va dur d’Artà al terme de Llucmajor, quan hom havia
observat com era de prolífica, que li queia el fruit resistent a les pluges, i que totes aquestes característiques eren
adients per esser conreada i aprofitada pel bestiar de cabestre.
En varen sembrar tres o quatre tires a sa Bugaderia i a na Gaspara, avui totes desaparegudes.
La figuera és de notable grossària, capçada semiesfèrica i brancam malgarbat, on predominen fulles enteres i
primegen les de 3 i 5 lòbuls.
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Núm. de fitxa: 19
Nom de la varietat: D’EN JAUME PUNTA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 70 anys
Vigor: baix, poc vigorós
Localitat: Campos
Maduració: 23 d’agost
Lloc: Son Toni Amer
Característiques de la figa
Color de la pell: morat, amb el capoll blanquinós
Gruix de la pell: molt gruixada
Polpa: vermell molt fort
Forma: ovada
Grossària: 3,5 x 4,0 cm
Consistència: forta
Pes: 36,320 g
Sabor: molt dolça, sucosa
Capoll: curt
Aprofitament: fresca
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 15 x 17 cm
Forma: pentalobades majoritàriament

Altres dades
Localitzada a Campos, a Son Toni Amer, on es poden observar cinc arbres de la mateixa varietat. Tots ells es
varen sembrar en cinc clots de pedrera de marès buidats, ja que els familiars del conrador eren trencadors. Encara
ara s’hi troben els exemplars esmentats.
La figuera és originària del nord d’Àfrica, i va ser introduïda a les Illes per l’anomenat Jaume Punta.
Les figueres són poc vigoroses, per la vellesa i l’abandó de les pedreres on estan sembrades. Les fulles són principalment de 5 lòbuls: el central, prominent, i els peciolars, més disminuïts.
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Núm. de fitxa: 20
Nom de la varietat: DELS ERMITANS
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 40 anys
Vigor: poc vigorós
Localitat: Pollença
Maduració: figuesflors cap al 25 de juny, i altres el 20 d’agost
Lloc: Can Seguí
Característiques de la figa
Color de la pell: a la part superior, morat, i a la part inferior, verd fort
Gruix de la pell: mitjana
Polpa: vermell intens
Forma: ovada prou esclafada
Grossària: 4,6 x 3,4 cm
Consistència: blana
Pes: 39,045 g
Sabor: dolça, la flor i l’agostenca
Capoll: curt (0,1–0,2 cm)
Aprofitament: fresca i bestiar
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 13 x 14 cm
Forma: trilobades majoritàriament
Altres dades
Localitzada a Pollença, a Can Seguí, és originària de l’ermita de Ternelles (Pollença), on l’ermità Torrandell ja
l’esmentava. Cal tenir en compte que fa més de 200 anys que no hi ha ermitans a l’ermita.
És una de les poques figueres flors que pertanyen al grup de les ovades, malgrat tenir la forma gairebé esclafada. És tan saborosa la figaflor com l’agostenca.
La figuera presenta un aspecte no gaire vigorós, capçada de grandària mitjana, amb un brancatge prou allargat.
Però la diferència més gran la trobam a les fulles, que, insòlitament, són quasi totes trilobades amb un lòbul central prominent.
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Núm. de fitxa: 21
Nom de la varietat: MANRESA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: indeterminada
Vigor: mitjà
Localitat: Algaida
Maduració: figuesflors el 5-10 de juny, les altres cap al 10 d’agost
Lloc: Son Trobat
Característiques de la figa
Color de la pell: morat negrós
Gruix de la pell: prima
Polpa: rosada
Forma: aperada, coll molt allargat, poc clivellada i fina de textura
Grossària: 3,9 x 7,5 cm, grossa
Consistència: dura
Pes: 82,750 g
Sabor: no gaire dolça, poc sucosa
Capoll: curt (0,4–0,7 cm), verdós
Aprofitament: fresca i bestiar
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 14 x 17 cm
Forma: trilobades i enteres
Altres dades
Localitzada a Algaida, a Son Trobat, i també a Llucmajor, a Son Cardell. Probablement originària d’aquests
indrets, és una de les figueres flors més primerenques del conreu mallorquí, ja que produeix les primeres figues
cap al 5 de juny. No són gaire saboroses, però sí molt desitjades per esser les primeres, molt grosses i vistoses.
Fa un segon esplet devers el 10 d’agost, i tampoc no són gaire dolces. L’arbre esdevé poc vigorós, de branques
molt clares i desgarbades, amb poca densitat de brancam jove.
A Llucmajor, des de temps immemorial, se’n coneix una altra varietat, també anomenada Manresa, que no té
res a veure amb la descrita.
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Núm. de fitxa: 22
Nom de la varietat: MANRESA (LLUCMAJORERA)
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: en plantació
Edat: indeterminada
Vigor: mitjà
Localitat: Llucmajor
Maduració: figuesflors el 10 de juny, figues el 10 d’agost
Lloc: Ses Comes
Característiques de la figa
Color de la pell: negre moradenc
Gruix de la pell: mitjana, molt fina
Polpa: vermella
Forma: ovada, prou cònica
Grossària: 3,5 x 4,0 cm
Consistència: molt blana
Pes: 26,120 g
Sabor: poc dolça
Capoll: mitjà (0,5–1 cm)
Aprofitament: fresca i bestiar
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 13 x 14 cm
Forma: trilobades i enteres

Altres dades
Aquesta figuera, anomenada Manresa a Llucmajor, des de molt temps enrere, està localitzada a tres indrets diferents dins el nostre terme: ses Comes, Son Pieres i Cugulutx, i als tres llocs és coneguda com a Manresa i és exactament la mateixa figa, que res té a veure amb la Manresa esmentada anteriorment. Sols coincideixen en la data
de maduració.
L’arbre té poca densitat de brancam i el secundari molt desenvolupat. Les fulles són principalment trilobades
amb un lòbul central prominent.
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Núm. de fitxa: 23
Nom de la varietat: MOLONDRA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: en plantació
Edat: 3 anys
Vigor: mitjà
Localitat: Llucmajor
Maduració: figuesflors devers el 25 de juny, i altres el 20 d’agost
Lloc: Son Mut Nou
Característiques de la figa
Color de la pell: morat rogenc
Gruix de la pell: mitjà, de textura aspra
Polpa: roig pàl·lid
Forma: ovada, un poc cònica
Grossària: 3,6 x 4,2 cm
Consistència: mitjana
Pes: 19,600 g
Sabor: molt dolça
Capoll: mitjà (0,5–0,7 cm)
Aprofitament: fresca i bestiar
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 16,5 x 17 cm
Forma: pentalobades i trilobades

Altres dades
Localitzada a Son Mut Nou, és una varietat bífera originària de Campos, on és coneguda i conreada.
Dóna figuesflors com les roges, a partir del 25 de juny, però petites. Té la part inferior molt morada, però es
torna més i més blanquinosa cap a la part superior.
La figuera no és gaire vigorosa, però sobre sòls profunds de terres grasses adquireix una bona esponera. Les
fulles són pentalobades i trilobades en igual proporció, grosses i amples, i poc retallades.
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Núm. de fitxa: 24
Nom de la varietat: MATA-SOLDATS
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: indeterminada
Vigor: poc vigorosa, brancam clar
Localitat: Randa
Maduració: del 14 d’agost al 5 de setembre (té figues tres setmanes)
Lloc: Son Bernat de l’amo en Toni Homar
Característiques de la figa
Color de la pell: negre fosc
Gruix de la pell: fina, no gaire gruixada
Polpa: vermell intens
Forma: abaldufada, poc aperada
Grossària: 3,8 x 4,0 cm
Consistència: blana
Pes: 32,230 g
Sabor: fadenca
Capoll: molt curt
Aprofitament: bestiar porquí
Despreniment: molta facilitat
Característiques de la fulla
Dimensions: 14 x 15 cm
Forma: enteres i trilobades
Altres dades
Localitzada a Randa, a Son Bernat, i datada pels familiars avantpassats des de temps immemorial, aquesta
figuera es troba a un centenar de metres de les cases en què vivia l’amo en Toni de Son Bernat, molt a prop del
cementiri de Randa, on descansa. Axí en la vida i en la mort reposarà vora la seva figuera. L’amo en Toni, amic
coral, em va ensenyar moltes coses de foravila.
L’arbre sols té figues tres setmanes, del 14 d’agost fins al 5 de setembre, i són d’un color negrós, de grossària
mitjana i un gust asprívol i fat que la fa poc apta per al consum en fresc.
La figuera és d’un aspecte mitjà, i el seu vigor, entre mitjà i baix. Té un brancatge molt clar i malgarbat. Presenta
les fulles senceres i, en menor proporció, trilobades, d’una tonalitat més aviat clara.
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Núm. de fitxa: 25
Nom de la varietat: PARATJAL NEGRA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: en plantació
Edat: 2 anys
Vigor: mitjà
Localitat: Llucmajor
Maduració: Algun any fa figuesflors, que maduren cap al 25–29 de juny, i les altres devers el 30 d’agost
Lloc: Son Mut Nou
Característiques de la figa
Color de la pell: negre fosc
Gruix de la pell: mitjà
Polpa: roig fort
Forma: ovada prou cònica
Grossària: 5,8 x 4,8 cm
Consistència: blana
Pes: 52 g
Sabor: dolça i saborosa
Capoll: 0,5–1 cm
Aprofitament: fresca
Despreniment: poc
Característiques de la fulla
Dimensions: 16 x 19 cm
Forma: trilobades i enteres

Altres dades
Localitzada a Llucmajor, a Son Mut Nou. Les figues són ovades, algunes còniques, però totes molt grosses, dolces i saboroses. Tenen, com la calderona, la peculiaritat que el capoll és del tot rogenc. La pell, un poc aspra, mostra un clivellat longitudinal marcat. El fruit roman prou temps a la figuera i és més o menys resistent a les pluges. Les anyades bones dóna figuesflors. Probable sinonímia amb la calderona.
La figuera presenta un aspecte elevat, capçada espessa i fulles de 3 i un sol lòbul, de dimensió bastant gran.
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Núm. de fitxa: 26
Nom de la varietat: PORQUENCA MASCLE
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: en plantació
Edat: 46 anys
Vigor: elevat
Localitat: Campos
Maduració: 20 d‘agost
Lloc: Son Barbut
Característiques de la figa
Color de la pell: groc molt blanquinós
Gruix de la pell: fina
Polpa: roig pàl·lid
Forma: abaldufada, poc aperada
Grossària: 4,0 x 5,2 cm
Consistència: mitjana
Pes: 25,550 g
Sabor: fada
Capoll: curt (0,2–0,3 cm)
Aprofitament: bestiar
Despreniment: mitjà
Característiques de la fulla
Dimensions: 15 x 16 cm
Forma: trilobades en general

Altres dades
Localitzada a Son Barbut, a Campos, n’és originària, coneguda i conreada. És una figuera molt vigorosa que
dóna unes figues vistoses per la forma, ja que presenta un coll allargat molt particular que es va estrenyent a mesura que es fon amb el capoll, de manera que ambdós arriben a tenir la mateixa amplària. Al final de la maduració,
però, es torna asimètric i no queda quasi mai dret. La figa és fada i sols és bona per al bestiar.
L’arbre duu bona esponera, capçada arrodonida i brancam espès molt atapeït, de fulles de 3 lòbuls, prou retallades.
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Núm. de fitxa: 27
Nom de la varietat: ROJA BLANCA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: indeterminada
Vigor: poc vigorosa
Localitat: Campos
Maduració: figuesflors el 15 de juny; les altres, cap al 20 d’agost
Lloc: S’Hort d’en Blanc
Característiques de la figa
Color de la pell: groc verdós, molt blanquinós, amb un indici de coloració vermellosa
Gruix de la pell: gruixada
Polpa: rosada
Forma: cònica
Grossària: 2,8 x 3,2 cm
Consistència: blana
Pes: 20,230 g
Sabor: dolça
Capoll: mitjà (0,4–0,7 cm)
Aprofitament: fresca i bestiar
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 16,5 x 17 cm
Forma: pentalobades i, menys, trilobades

Altres dades
Localitzada a Campos, a s’Hort d’en Blanc, d’on és originària. La figuera en qüestió és molt vella, quasi ha tornat arbustiva. Produeix figuesflors semblants a figues roges quan inicien la maduració, però es queden sempre
igual i fins i tot arriben a ser secallones. No tenen gaire duresa i resisteixen molt bé els efectes de les pluges.
La figuera posseeix un brancatge amb tendència vertical, però que aviat es va ajaient fins a tocar terra. Les
fulles, de 5 i 3 lòbuls, poc retallades, es tornen d’un color verd clar.
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Núm. de fitxa: 28
Nom de la varietat: DE LA REINA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 20 anys
Vigor: elevat
Localitat: Orient
Maduració: figuesflors el 25 de juny; les altres, des del 20 d’agost a la darreria de setembre
Lloc: Son Berdanàs
Característiques de la figa
Color de la pell: negre molt fort i coll morat
Gruix de la pell: molt fina
Polpa: roig clar
Forma: ovada, prou cònica
Grossària: 4,8 x 6,5 cm
Consistència: forta
Pes: 63,380 g de mitjana
Sabor: molt dolça i sucosa
Capoll: inexistent (0,1 cm)
Aprofitament: fresca
Despreniment: mitjà alt
Característiques de la fulla
Dimensions: 18 x 19 cm
Forma: pentalobades i trilobades
Altres dades
Localitzada a Son Berdanàs, Orient. Produeix figues d’una qualitat que la fan digna de ser anomenada de la
reina. La figa es grossa, vistosa, prou dolça i l’arbre força prolífic i molt vigorós. És originària de la finca
l’Ermitatge, però, ja molt envellida, es va reproduir a la finca de Son Berdanàs gràcies als seus propietaris actuals,
que ho eren de l’Ermitatge, al mateix Orient.
La figaflor i l’agostenca són molt dolces i sucoses, a més de resistents a les pluges. Tot això la converteix en
una varietat molt interessant.
La figuera és de gran desenvolupament de capçada, explicable pel seu gran vigor, i molt espletera. Presenta les
fulles trilobades i pentalobades, de tonalitat verd fosc, amb un brancam espès i prou atapeït.
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Núm. de fitxa: 29
Nom de la varietat: TÒFOLES
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: indeterminada
Vigor: poc vigorosa
Localitat: Campos
Maduració: 25 d’agost
Lloc: sementera de na Tòfola
Característiques de la figa
L’arbre fa dos tipus de figues totalment diferents a la mateixa branca i amb la mateixa data de maduració. (figa 1a i 2a).

Color de la pell: 1a morat blanquinós/ 2a verd fort
Gruix de la pell: 1a gruixada / 2a fina
Polpa: 1a roig vermellós / 2a vermell granat
Forma: 1a cònica / 2a ovada
Grossària: 1a 2,6 x 3,6 cm / 2a 3,6 x 4,8 cm
Consistència: 1a forta / 2a blana
Pes: 1a 26g / 2a 38g
Sabor: 1a prou fada / 2a dolça
Capoll: 1a mitjà (0,5 cm) / 2a curt (0,2 cm)
Aprofitament: 1a bestiar porquí / 2a fresca
Despreniment: molt alt els dos tipus
Característiques de la fulla
Dimensions: 13,5 x 15,5 cm
Forma: pentalobades i trilobades

Altres dades
Localitzada a Campos, a na Tòfola L’únic exemplar que coneixem d’aquesta varietat no és conegut ni al seu
entorn, ni ens n’han pogut aclarir el nom, cosa que ens ha fet denominar-la amb el topònim d’allà on ha crescut:
na Tòfola de Campos. Figuera d’aspecte mitjà, amb el fullam de coloració verd clar i capçada desgarbada.
Aquesta varietat és raríssima, ja que fa dos tipus de figues a la mateixa branca, que maduren al mateix temps i
no tenen res a veure una amb l’altra, com es pot comprovar en la descripció de les característiques de les figues.
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Núm. de fitxa: 30
Nom de la varietat: COLL DE DAMA BLANCA – NEGRA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: indeterminada
Vigor: molt elevat
Localitat: Llucmajor
Maduració: del 10 d’agost al 30 de setembre
Lloc: Sa Bugaderia (sa Torre)
Característiques de la figa
L’arbre fruita figues coll de dama blanques (1a) i coll de dama negres (2a) a la mateixa branca i, a la vegada,
figons que no madura.

Color de la pell: 1a groc verdós/ 2a negre moradenc
Gruix de la pell: gruixada
Polpa: vermell intens
Forma: aperades
Grossària: 1a 4,3 x 5,5 cm / 2a 4,7 x 6,2 cm
Consistència: dura
Pes: 1a 32,460g / 2a 38,640g
Sabor: molt dolça i saborosa
Capoll: curt (0,1-0,2 cm)
Aprofitament: fresc
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 16 x 17,5 cm, grosses
Forma: pentalobades majoritàriament i, menys, trilobades
Altres dades
Localitzada a sa Bugaderia, a sa Torre de l’amo en Pedro. Originària de la possessió de Carrossa, d’Artà, que
un temps va pertànyer a la vegada al marquesat de sa Torre.
La figuera presenta un aspecte excepcional i de gran vigor, capçada esfèrica i notable, i és molt prolífica. Les
fulles són pentalobades en major proporció i de tonalitat més aviat clara.
Produeix figues coll de dama blanques i negres al mateix brot, i figons que no arriba a madurar. La seva maduració és primerenca, per això no tenen res a veure amb les de coll de dama conegudes. Les figues blanques són
d’un color groc verdós, més petites en grossària i pes que les negres, més grosses i pesades.
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Núm. de fitxa: 1
Nom de la varietat: ALENYANA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: indeterminada
Vigor: mitjà
Localitat: Algaida
Maduració: les figuesflors cap al 10 de juny; les altres, el 10 d’agost
Lloc: santuari de Cura
Característiques de la figa
Color de la pell: negre blavós, poc clivellada
Gruix de la pell: prima, un poc aspra
Polpa o molla: roig pàl·lid
Forma: ovada, un poc cònica
Grossària: 4,0 x 3,5 cm
Consistència: blana
Pes: 31,600 g
Sabor: poc dolça, molt sucosa
Capoll: curt, roig i molt fort
Aprofitament: fresca i bestiar
Despreniment: poc
Característiques de la fulla
Dimensions: 15 x 16 cm
Forma: pentalobades i trilobades
Altres dades
Localitzada a Algaida i al santuari de Cura, entre alzines. Aquesta figuera és originària de Porreres. En l’actualitat no hi és quasi coneguda, però a la zona de Son Miró i per Son Banyeres hom pot trobar-n’hi algunes.
Després de molt de temps de recerca, l’atzar féu que pogués descobrir-la amb l’ajut del meu company Pere
Ginard, en una excursió al dit santuari, quan miràrem la vall de Son Reus i Son Saleta.
La figa, tot i que és fada i poc dolça, és més primerenca que les roges, i per això és apreciada. Aquesta varietat
està documentada en el Diccionari català-valencià-balear.
La figuera és bella per la seva capçada alterosa. El brancatge és regular, amb les fulles de 5 i 3 lòbuls i una mica
clares de tonalitat.
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Núm. de fitxa: 2
Nom de la varietat: ANDREVA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 101 anys
Vigor: mitjà
Localitat: Porreres
Maduració: figues flors devers el 15 de juny; les altres, cap al 25 d’agost
Lloc: sementera des Monjos
Característiques de la figa
Color de la pell: negre lluent
Gruix de la pell: prima i aspra
Polpa: vermell fort
Forma: aperada, un poc cònica, coll
Grossària: 3,9 x 6,0 cm estirat i allargat
Consistència: dura
Pes: 47,000 g
Sabor: poc dolça
Capoll: molt curt (0,2-0,5 cm)
Aprofitament: fresca i bestiar
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 16,5 x 17 cm
Forma: trilobades i, menys, pentalobades
Altres dades
Figuera bífera localitzada a Cas Monjos, Porreres, encara que és originària de Campos. Molt primerenca, produeix les figuesflors abans que les roges. El seu fruit és aperat, de coll allargat, gros i d’un color negre vistós. La
seva localització la devem novament a l’atzar. En el llibre d’Estelrich intitulat La higuera, publicació de 1910, hi
llegim textualment: “En els Monjos, al lado de la carretera del Estado que va de Campos a Porreras, existen unas
cuantas higueras Andrevas, formando línea, de unos ocho años, de buena apariencia, al lado de Son Peña.”
Alliçonats per aquestes dades, anàrem al lloc esmentat i fou gran la nostra decepció per haver-hi descobert una
carretera nova, molt ampla i desviada de “la carretera del Estado” anterior. Donàrem, però, la volta, i poguérem
observar que de dintre la paret de la nova carretera en sortien, fent tira, uns rebrolls arbustius, un d’ells encara
fruitat, que coincidia totalment amb la descripció feta per Estelrich.
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Núm. de fitxa: 3
Nom de la varietat: BONJESUSA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 5 anys
Vigor: elevat
Localitat: Llucmajor
Maduració: 10 de setembre
Lloc: Son Mut Nou
Característiques de la figa
Color de la pell: morat verdós; madura del tot, negrenc
Gruix de la pell: prima
Polpa: vermell intens
Forma: ovada
Grossària: 4,5 x 3,6 cm
Consistència: dura
Pes: 32,760 g
Sabor: dolça, molt àcida
Capoll: curt (0,2–0,3 cm)
Aprofitament: fresca
Despreniment: mitjà
Característiques de la fulla
Dimensions: 16 x 15 cm
Forma: trilobades i pentalobades
Altres dades
Localitzada a Son Mut Nou, la figuera, però, està sembrada a la possessió de Míner, d’en Josep Sacarès.
És una figuera molt tardana, anomenada segurament per sentiments religiosos, així com de la Mare de Déu i
d’altres denominacions. Posseeix un vigor elevat, una producció mitjana, i un fullatge majoritàriament trilobat,
amb pocs retalls i amb escasses fulles pentalobades.
Les figues solen esser de grossària mitjana, de color entre morat verdós i negrós. Maduren tard, des de mitjan
setembre fins a la darreria d’octubre. Tenen el capoll prou curt i és difícil separar-les de la branca. Són bastant
resistents a les pluges i no gaire apreciades, tot i que cobreixen una temporada en què hi ha relativa escassesa de
maduració.
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Núm. de fitxa: 4
Nom de la varietat: CUCURELLA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: immemorial
Vigor: molt elevat, brancatge espès i molt prolífica
Localitat: Llucmajor
Maduració: figuesflors cap al 20 de juny; les altres, del 15–20 d’agost
Lloc: Cugulutx, Can Reviu, sementer de sa Rota Nova
Característiques de la figa
Color de la pell: groc blanquinós i, madura, verd blanquinós
Gruix de la pell: molt gruixada
Polpa: les figuesflors, blaquinosa; les altres, de molla rosada
Forma: cònica
Grossària: 3,8 x 4,8 cm
Consistència: blana
Pes: 30,460 g
Sabor: les figuesflors són fades; el segon esplet, saboroses
Capoll: molt curt (0,1-0,3 cm)
Aprofitament: fresques i bestiar
Despreniment: Es desprèn bastant.
Característiques de la fulla
Dimensions: 11,5 x 13 cm
Forma: enteres i trilobades
Altres dades
Localitzada a Can Reviu, dins la Rota Nova, propietat de Biel Salvà i Prohens. És originària de la part de
Manacor, on els deien “cuques”. La figuera és d’un vigor elevat, de branques abundants i espesses i molt prolífica. Les fulles són enteres i trilobades, prou petites, poc retallades i d’un color verd fosc.
Les figuesflors maduren devers el 20 de juny. No gaire abundants, són fades i de polpa blanquinosa. La maduració de les del segon esplet, que es produeix el mes d’agost, dura fins als darrers dies de setembre. Són abundants, dolces i amb la molla rosada, resistents a les pluges i molt aptes per esser conreades per al bestiar i emprades també per al sequer.
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Núm. de fitxa: 5
Nom de la varietat: DE LA GLÒRIA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 2 anys
Vigor: mitjà i de brancam poc espès
Localitat: Llucmajor
Maduració: figuesflors el 15 d’agost; les altres, cap al 15 d’octubre
Lloc: Son Mut Nou
Característiques de la figa
Color de la pell: la part del capoll, groc blanquinós, i la part de l’ull, vermell clar
Gruix de la pell: gruixada
Polpa: roig vermell
Forma: abaldufada
Grossària: 4,0 x 4,5 cm
Consistència: mitjana
Pes: 30,120 g
Sabor: molt dolça
Capoll: curt
Aprofitament: fresca
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 15 x 16,5 cm
Forma: majoritàriament trilobades
Altres dades
Localitzada a Son Mut Nou. La figuera mare està sembrada a Son Bordils, d’en Joan Seguí, (Inca), d’on és originària. Allà es diu de la roca, però és totalment distinta de la varietat descrita per Estelrich i coneguda a tot arreu
amb aquest nom.
L’arbre presenta un desenvolupament mitjà, capçada arrodonida i espessa. És l’única varietat bífera coneguda
del grup de les abaldufades.
Produeix una primera collita de figuesflors tardanes, a partir del 15 d’agost, i una segona collita de figues, més
abundants i saboroses, que maduren cap al 15-20 d’octubre.
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Núm. de fitxa: 6
Nom de la varietat: DEL SEN JAUME GRAN
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: en plantació
Edat: 2 anys
Vigor: elevat
Localitat: Llucmajor
Maduració: 25 d’agost
Lloc: Son Mut Nou
Característiques de la figa
Color de la pell: canyella clar; el coll, verdós
Gruix de la pell: gruixada
Polpa: roja
Forma: esclafada
Grossària: 5,0 x 3,8 cm
Consistència: forta
Pes: 38,750 g, grossa
Sabor: dolça i saborosa
Capoll: curt (0,2–0,5 cm)
Aprofitament: fresca
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 16 x 15 cm
Forma: trilobades i, menys, pentalobades

Altres dades
Figuera localitzada a Son Mut Nou, originària i conreada a Artà i Manacor. És de capçada espessa i arrodonida, d’elevada vigoria, amb fulles majoritàriament trilobades i poc retallades.
Produeix una sola collita prou abundant, escalonada i duradora, de figues prou grosses i molt vistoses, qualitats
que n’optimitzen la recol·lecció per a consum en fresc, i que la fan una figuera per esser més coneguda i cultivada.
Les figues són esclafades, amb l’epidermis gruixada, un clivellat intens, molt dolces i saboroses.

Montserrat Pons i Boscana

123 LES FIGUERES I LES FIGUES

Montserrat Pons i Boscana

124 LES FIGUERES I LES FIGUES

Núm. de fitxa: 7
Nom de la varietat: DE TRES ESPLETS
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: en plantació
Edat: 6 anys
Vigor: reduït
Localitat: Llucmajor
Maduració: fruita des del 20 de juny fins a finals d’octubre
Lloc: Son Mut Nou
Característiques de la figa
Color de la pell: morat fort a negrós
Gruix de la pell: mitjà, molt fi
Polpa: rosada Forma: cònica, un poc ovada
Grossària: 3,5 x 4,0 cm
Consistència: molt blana
Pes: 26,670 g
Sabor: poc dolç, fat
Capoll: mitjà
Aprofitament: bestiar
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 15,5 x 16 cm
Forma: trilobades i senceres

Altres dades
Localitzada a Son Mut Nou i bastant conreada a Campos. Figuera de vigor reduït, les branques es reparteixen
d’una manera molt regular formant una capçada bastant arrodonida. Les fulles són trilobades i senceres, gens retallades.
Madura tres collites anuals: la primera, cap al 20 de juny (com les figuesflors), amb figues poc dolces; la segona, a final d’agost, i aquesta és la més important per la quantitat i la qualitat de la collita; la tercera, molt escassa, a les darreries d’octubre, de figues prou dolentes.
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Núm. de fitxa: 8
Nom de la varietat: DE MOLLA VERMELLA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 13 anys
Vigor: bastant vigorós
Localitat: Llucmajor
Maduració: figuesflors el 25 de juny, i figues cap al 20 d’agost
Lloc: Son Granada
Característiques de la figa
Color de la pell: morat rogenc
Gruix de la pell: prima
Polpa: vermell intens
Forma: cònica
Grossària: 4,0 x 6,3 cm
Consistència: mitjana
Pes: 34,300 g
Sabor: dolça
Capoll: llarg (0,5-1 cm)
Aprofitament: fresca
Despreniment: mitjà
Característiques de la fulla
Dimensions: 16,5 x 17 cm
Forma: trilobades i enteres
Altres dades
Localitzada a Son Granada, hi fou plantada per en Bartomeu Pizà, que la hi dugué de Son Ponç, de Son Sardina.
La figuera té un vigor més aviat alt i una producció mitjana. Presenta un fullatge majoritàriament trilobat amb
pocs retalls i escasses fulles pentalobades, totes elles de tonalitat verd fosc.
Les figuesflors maduren des de final de juny. Són còniques, estirades i grosses, dolces i saboroses. Tenen el
peduncle llarg i el coll estret i també llarg. La segona collita és menys nombrosa, però de figues d’igual grossària i dolçor.
La pell, que és gruixada, li dóna resistència a la humitat. Presenta una facilitat de despreniment mitjana.
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Núm. de fitxa: 9
Nom de la varietat: DE L’AGULLA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 70 anys
Vigor: alt
Localitat: Campos
Maduració: cap al 25 d’agost
Lloc: Sa Barrala
Característiques de la figa
Color de la pell: groc verdós
Gruix de la pell: gruixada, tacte fi
Polpa: roig pàl·lid
Forma: ovada
Grossària: 2,5 x 3,2 cm, molt petita
Consistència: mitjana
Pes: 8,900 g de mitjana
Sabor: dolç
Capoll: mitjà. (0,5–1,0 cm)
Aprofitament: sequer
Despreniment: molt
Característiques de la fulla
Dimensions: 13 x 15 cm
Forma: trilobades i, poques, enteres
Altres dades
Localitzada a Campos, a sa Barrala, de na Margalida de Ca na Punta. La figuera és d’un vigor elevat, de capçada clara i bastant poblada. Les fulles es mostren trilobades i amb pocs retalls. Les senceres són escasses i de
tonalitat clara.
Les figues són molt petites, les menors de tot el grup de les alacantines. Tenen la part superior estreta formant
un coll fi. Són ovades, d’un groc verdós, molt resistents a les pluges i adequades per a sequer.
Anècdota: El nebot de la madona, cada vegada que el menaven a collir figues a sa Barrala, s’enutjava si li tocava collir la figuera de l’agulla, perquè mentre els altres omplien tres paners de distintes varietats, ell, petites com
eren, en collia només un.
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Núm. de fitxa: 10
Nom de la varietat: MIGPARATJAL
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: en plantació
Edat: indeterminada
Vigor: mitjà elevat
Localitat: Campos
Maduració: figuesflors cap al 20 de juny, figues devers el 25 d’agost
Lloc: Son Rengo
Característiques de la figa
Color de la pell: groc, un poc morat
Gruix de la pell: mitjà, aspra
Polpa: vermell intens
Forma: esfèrica, prou cònica
Grossària: 3,8 x 4,3 cm
Consistència: mitjana
Pes: 38,230 g
Sabor: l’agostenca és prou dolça
Capoll: curt (0,2–0,5 cm)
Aprofitament: fresca i bestiar
Despreniment: poca facilitat
Característiques de la fulla
Dimensions: 15 x 16,5 cm
Forma: trilobades i enteres
Altres dades
Varietat localitzada a Son Rengo, Campos, d’on és coneguda i hi és conreada.
L’arbre és de grandària mitjana, capçada allargada i fulles trilobades i enteres en menys proporció. Les figuesflors són molt escasses i poc apreciades, fins i tot hi ha anys que no les madura i presenten una quasi mitja grossària de l’agostenca. Les figues són entre esfèriques i còniques. El seu color és groc verdós i morat, es clivella
fàcilment i forma un vistós ratllat. No és gaire grossa, però és prou dolça per esser apreciada per al consum en
fresc.
Estelrich la considera una subvarietat de la paratjal, però menys desenvolupada, ja que les fulles, i també les
figues, són més petites. Nosaltres hi afegiríem que el color del seu fruit és més blanquinós, maduren un poc abans,
el capoll és més curt i les fulles no són totes trilobades com la paratjal, sinó que també en té de senceres.
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Núm. de fitxa: 11
Nom de la varietat: MORISCA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: indeterminada
Vigor: mitjà
Localitat: Llucmajor
Maduració: figuesflors devers el 25 de juny, figues cap al 20 d’agost
Lloc: Llucmajor
Característiques de la figa
Color de la pell: morat rogenc
Gruix de la pell: prima, textura fina
Polpa: rosa blanquinosa
Forma: aperada, quasi cònica
Grossària: 4,5 x 7,0 cm
Consistència: blana
Pes: 54 g
Sabor: fada
Capoll: curt (0,5–1 cm)
Aprofitament: fresca i bestiar
Despreniment: bastant
Característiques de la fulla
Dimensions: 15 x 16 cm
Forma: pentalobades i, menys, trilobades
Altres dades
Figuera localitzada a Llucmajor, probablement originària del nord d’Àfrica, introduïda a les Illes des de fa molt
de temps. És bífera, fa dos esplets: un de figuesflors i un altre de figues de tardor. L’arbre no és dels més vigorosos, però en terres grasses i sòls profunds adquireix un bell aspecte. Les fulles són majoritàriament pentalobades,
amb pocs retalls.
Les figuesflors maduren com les roges i són molt grosses i vistoses, però fades. Presenten un color morat rogenc
que, a mesura que puja cap a l’ull, torna groc vermell. Té el capoll molt robust i ample, no gaire llarg. Les figues
maduren devers el 20 d’agost i la producció fineix el mes de setembre.
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Núm. de fitxa: 12
Nom de la varietat: VERDAL NEGRA
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 53 anys
Vigor: mitjà
Localitat: Llucmajor
Maduració: 14 d’agost
Lloc: Cas Toro, sa Bassa Crua
Característiques de la figa
Color de la pell: negre molt fort
Gruix de la pell: mig gruixada, asprosa
Polpa: roig pàl·lid, quasi rosa
Forma: abaldufada
Grossària: 3,5 x 4,0 cm
Consistència: dura
Pes: 23,450 g
Sabor: poc dolça, aspra
Capoll: curt (0,2-0,5 cm)
Aprofitament: sequer
Despreniment: molt poc
Característiques de la fulla
Dimensions: 14 x 15 cm
Forma: trilobades i, menys, enteres
Altres dades
Localitzada a Cas Toro, de Miquel Cantallops. Abans era garriga, però la varen treure i hi obriren clots per a
ametlers i, en trobar-ne un d’apropiat per a sembrar-hi una figuera, no dubtaven a fer-ho. És per això que totes les
figueres tenen molt bon clot.
L’arbre és d’un vigor mitjà elevat, té el brancatge de rames primes i clares amb les fulles majoritàriament trilobades, poc retallades i d’un color verd fosc.
Les figues maduren a mitjan agost i són d’un color molt negre, de molla rosada, poc dolça, i molt sensibles a
les pluges. Això fa que esclatin des del porus distal i s’obrin espectacularment deixant la polpa al descobert. Les
secallones, però, romanen a l’arbre, no en cauen.
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Núm. de fitxa: 13
Nom de la varietat: DE LES SET COTNES
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 2 anys
Vigor: elevat
Localitat: Llucmajor
Maduració: cap al 24 d’agost
Lloc: Son Mut Nou
Característiques de la figa
Color de la pell: morat blanquinós amb retxes longitudinals molt vistoses
Gruix de la pell: molt gruixada
Polpa: roig pàl·lid
Forma: abaldufada, poc aperada
Grossària: 3,7 x 3,9 cm
Consistència: forta
Pes: 21,540 g
Sabor: fada, poc dolça
Capoll: curt (0,2-0,3 cm)
Aprofitament: bestiar
Despreniment: mitjà
Característiques de la fulla
Dimensions: 14,5 x 15 cm
Forma: majoritàriament trilobades

Altres dades
Localitzada a Son Mut Nou, originària de Campos, on és conreada i coneguda amb el nom de de la cotna. La
figuera adquireix un bon desenvolupament, que s’explica per un elevat vigor, i és molt espletera.
És de capçada esfèrica i les fulles són sovint trilobades i algunes, senceres.
Les figues presenten forma abaldufada, un poc aperades, d’un color morat blanquinós, amb retxes longitudinals que la fan prou vistosa. Tenen la pell bastant gruixada i el seu nom ens recorda aquesta característica.
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Núm. de fitxa: 14
Nom de la varietat: RENYECA (DEL RENYAC)
Característiques de l’arbre
Aïllat o en plantació: aïllat
Edat: 155 anys
Vigor: mitjà elevat
Localitat: Llucmajor
Maduració: 15 d’agost
Lloc: Son Quartera
Característiques de la figa
Color de la pell: negre clar
Gruix de la pell: prou fina
Polpa: vermell fort
Forma: ovada
Grossària: 3,2 x 3,4 cm
Consistència: blana
Pes: 20,830 g
Sabor: poc dolça
Capoll: curt, molt fort (0,3-0,5 cm)
Aprofitament: bestiar
Despreniment: elevat
Característiques de la fulla
Dimensions: 15,5 x 17 cm
Forma: gairebé totes trilobades
Altres dades
Figuera localitzada a Son Quartera, d’en Miquel Tomàs. Fou sembrada per l’amo en Gori Carbonell, oncle de
la mare de l’amo en Miquel de Son Quartera, cap al 1848.
La figuera, devers l’any 1929 -81 anys-, ja envellida, fou arrabassada per un parell de bous de conreu i hom en
pujà un rebroll, que és la figuera actual -74 anys.
A Son Peixet, davant Son Quartera, també en tenien una de renyeca. Tot i que fa més de 50 anys que no hi és,
actualment encara l’anomenen “sa tanca de sa figuera renyeca”.
La figuera, d’aspecte agradívol, capçada irregular, brancam espès i fulles gairebé totes trilobades, és molt espletera. El fruit és negre, mitjà, de polpa vermella però fada, amb gust com de saba. Les figues, en madurar, esdevenen secallones, ja que no es desprenen de l’arbre, o són molt poques les que ho fan.
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Benvolguts lectors,
Diu un antic proverbi pagès que la millor satisfacció per al treballador és veure la seva feina acabada.
Així, doncs, ben satisfets poden estar tant en Josep Sacarès, amb la presentació, com en Montserrat Pons amb
el desenvolupament del tema. Tant l’un com l’altre posaren bé de manifest un perfecte i total domini de l’assumpte.
I bé que parlaren, ja que tractaven un tema vers el qual era palesa la seva estima, a més dels seus coneixements,
i això els facilità poder enllestir millor la seva tasca. I és que les coses que s’aprecien solen sortir bé.
Tant l’un com l’altre són uns entusiastes enamorats del nostre camp. El coneixen, i per això l’estimen, i del treball n’han fet art, que practiquen amb la mateixa convicció que Rousseau expressava en l’Émile: “La primera i
més respectable de totes les arts és l’agricultura”. Virgili abans havia dit en les Èglogues: “També els déus habitaren al camp.”
L’amor que senten en Josep i en Montserrat per la terra, pel nostre camp, l’han demostrat amb fets, com molt
bé haurem pogut apreciar en les seves intervencions.
En Josep Sacarès, en la seva presentació, no es limita a parlar-nos del pregoner, sinó que a més fa una explanació minuciosa i detallada com a introducció al que serà el tema, i després el lector podrà apreciar com resulta
d’útil per al seu millor coneixement.
En Montserrat aprofita la tècnica audiovisual per oferir i enriquir amb detall, exactitud i claredat el motiu del
seu extens i documentat pregó: la figuera. Sols podem apreciar la magnitud del seu esforç i la qualitat del seu treball d’investigació després de la lectura del pregó que teniu a les mans. És just recalcar l’ajuda que ha tengut del
seu fill Baltasar en la seva tasca.
Per tant, el centre de l’estudi és la figuera, aquest arbre tan familiar a Mallorca que no hi havia finca rústica per
petita que fos, on almanco no hi hagués una figuera. El seu fruit era ben aprofitat pel bestiar i apreciat per posar
a la taula.
L’escriptor i filòsof alemany Goethe, l’autor de Faust, en un dels viatges que féu a Itàlia el 1874 localitzà uns
textos atribuïts a Homer on es descriu el naixement del dia i com l’alba, amb els seus raigs daurats, il·lumina el
cim de l’Olimp: llavors era l’hora en què els déus berenaven de figues i raïm.
La nostra poetessa Maria Antònia Salvà, en el poema “Casa pagesa” en fa menció amb aquests versos:
Tens davant una perera
rica d’esplets exquisits
i al costat una figuera
que enrevolten per Sant Pere
els infants enllepolits.
Llucmajor era terra de figuerals; eren tan nombrosos que en acabar les messes venia la temporada de recollir
les figues i tots els llocs de foravila donaven treball a un bon esplet de figueralers venguts de fora poble.
A Mallorca la figuera era objecte d’una petita quasi veneració, ja que la consideraven un arbre bíblic anomenat
pels quatre evangelistes en les paràboles que explicava Jesús.
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Com podem veure, tant en Josep com en Montserrat han predicat amb l’exemple. El primer, l’any 1994, publicà un volum, juntament amb en Josep Rosselló i en Joan Rallo, prologat pel Dr. Joan Veny (Gràfiques Miramar),
titulat Les figueres mallorquines on d’una manera exhaustiva, gràficament i literàriament, amb enginy evocador,
descriu tot el que fa referència a aquest arbre tan familiar al nostre poble. En Josep estima el camp, i bona mostra en són les moltes quarterades d’ametlers que ha plantat i que tant aprecia, i que amb tant d’esment conrea.
Quant a en Montserrat, bé podem dir que no ha parlat en va, sinó que cada una de les seves paraules ve certificada per la pràctica i l’experiència, puix que en el seu treball no s’ha limitat a la teoria, ja que les quarterades de
figueral de Son Mut Nou seran sempre una referència pel que fa a aquest ancestral arbre i al seu conreu.
Aquest pregó enriqueix el fons documental històric que forma amb tots els altres pregons que s’han editat, i que
fan aflorar una temàtica que romandria amagada i desconeguda.
I per acabar, amics, us vull recordar aquell adagi que Roma heretà de Grècia: “El qui sembra un camp, cultiva
una flor o planta un arbre, és superior als altres.”
Us estam agraïts pel vostre pregó.
Mateu Monserrat Pastor
Setembre de 2003
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