
Les lleguminoses de gra més cultivades i con-
sumides a Catalunya han estat, i encara ho són, 
el cigró, el fesol i la llentia. A un nivell inferior, 
i amb una presència més relacionada amb cos-
tums personals o circumstàncies locals, es tro-
ben el pèsol blanc, la fava, la guixa, el pèsol ne-
gre, el favó i, darrerament, el moreu i el fenigrec. 

El cultiu i el consum humà de lleguminoses de 
gra ha tingut una evolució descendent. 
A partir dels anys cinquanta del segle passat es 
va estendre entre la societat l’opinió que un aug-
ment del consum d’aliments d’origen animal era 
convenient per a la nostra salut i que també era 
un índex de ser “més europeus”.

Al mateix temps, la congelació dels preus perce-

buts pels agricultors i les importacions de blat 
de moro i soja van provocar la proliferació de la 
ramaderia sense terra com una manera d’ampli-
ar la dimensió econòmica de les finques amb la 
producció d’aliments d’origen animal.

Ara són evidents les conseqüències d’aquesta 
evolució sobre l’agricultura i sobre la salut.

Evolució del cultiu
Les lleguminoses de gra esmentades abans són 
típiques del cultiu al secà, excepte el fesol, que 
és un cultiu d’estiu i, en general, de regadiu, del 
qual només algunes varietats -junt amb el fesolet 
(espècie Vigna unguiculata)- s’adapten prou bé al 
secà.

A l’Estat espanyol, el cultiu del cigró va evolucio-
nar des de 368.000 hectàrees el 1940 fins a 41.000 
hectàrees el 1993, és a dir que es va reduir a quasi 
la desena part; el cultiu de la llentia i el fesol, 
entre els anys setanta i noranta, es va reduir a 
la meitat.

 A Catalunya, el 1999, el cultiu d’aquestes tres lle-
guminoses era de 306 hectàrees, és a dir menys 
de l’1 per mil de la superfície cultivada d’herba-
cis al secà. El conjunt de lleguminoses de gra per 
a consum humà i animal ocupava 1.754 hectàre-
es el 2007 (gràfica 1 i taula 1).

En les terres de secà cultivades d’herbacis, 
aquesta evolució ha creat una situació quasi ge-
neral de monocultiu de cereals, amb les conse-
qüències que això comporta de disminució de la 
fertilitat del sòl i de la biodiversitat cultivada, i les 
invasions fortes i cròniques d’herbes adventícies, 
conseqüències que no s’eviten amb la utilització 

sobirania alimentària

Text i imatges: Pep Tuson Valls, enginyer tècnic agrícola

En les darreres dècades s’ha subestimat el paper de les lleguminoses, que han 
quedat relegades a un trist paper, tant en la nostra cuina com en els nostres camps. 
En una banda i en l’altra se les ha substituït per proteïna animal, malgrat les 
conseqüències que això ha tingut en l’àmbit de la salut, en l’àmbit mediambiental 
i en la gestió agrícola. En aquest article l’autor revisa la situació en què es troben 
i apunta quin hauria de ser l’escenari ideal si volem avançar cap a la sobirania 
alimentària.

Lleguminoses de gra
per a consum humà 
Evolució i interès del seu cultiu i consum

El cultiu del cigró va 
passar de 368.000 
hectàrees el 1940 
a 41.000 el 1993

Herbacis, secà (ha) 382.130

Cereals gra 286.275

Lleguminoses gra 1.754

Farratges 57.614

Industrials 9.840

Guarets 25.805

Altres 842

Taula 1

Gràfica 1

Els cultius herbacis al secà (%)
Elaboració pròpia. Font: Idescat, Catalunya, 2007
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massiva d’adobs, herbicides i pesticides de sín-
tesi química, sinó que s’agreugen encara més, 
seguint una espiral viciosa. 

Evolució del consum
En el conjunt de l’Estat espanyol, el consum per 
persona i dia de lleguminoses de gra va passar 
de 30 grams, el 1940, a 15 grams el 1988. En el 
mateix període, el consum de carn va augmentar 
des dels 50 grams fins als 250 grams. Tenint en 
compte que el contingut en proteïna bruta de les 
lleguminoses i de la carn és semblant, entre un 
20% i un 25%, es veu que l’augment del consum 
de carn no s’ha limitat a substituir el de llegumi-
noses sinó que ha anat molt més enllà. Aquest 
consum de carn cobreix per si sol les necessitats 
diàries de proteïna d’un adult i, a més, cal afe-
gir la proteïna ingerida amb la resta d’aliments 
d’origen animal i vegetal de la dieta. 

Si ens fixem només en Catalunya, el 2010, el con-
sum per persona i dia era de 10,5 grams de lle-
guminoses de gra (3,84 quilos/persona/any), i 153 
grams de carn (55,80 quilos/persona/any) (taula 2).

Com més va, es publiquen més estudis, arti-
cles i opinions diverses, que consideren l’excés 
d’aliments d’origen animal (carn, peix, ous, llet i 
derivats) en la dieta com la causa de taxes altes 
de colesterol, acumulació de nitrogen en forma 
d’àcid úric, càncer de colon i altres malalties. I 
també, cada cop són més freqüents i abundants 
les opinions sobre nutrició que consideren exces-
siu el consum d’aliments d’origen animal i que 
recomanen una substitució d’aquests per gra de 
lleguminoses. El grau de substitució recomanat 
és variable segons les opinions.

Interès del cultiu de lleguminoses de gra
En l’àmbit de la finca, la introducció del cultiu de 
lleguminoses de gra en una proporció semblant 
a la dels cereals permet diversificar notablement 
l’alternança i la rotació, amb els avantatges se-
güents:
- Millora de la biodiversitat cultivada, disminuint 
els riscos meteorològics i comercials ja que no 
es juga el resultat econòmic de la campanya a 
una sola carta; es reparteix el treball de manera 

més homogènia al llarg de l’any i la maquinària 
pot treballar més hores, disminuint el seu cost 
horari.
- Millora de la fertilitat del sòl, ja que les llegumi-
noses tenen unes necessitats nutritives diferents 
de les dels cereals i, a sobre, enriqueixen el sòl 
en nitrogen mitjançant els bacteris que viuen en 
simbiosi a les seves arrels.
- Permet controlar algunes herbes espontànies, 
com la cugula, el margall, la roella, etc., perquè 
el cicle de les lleguminoses és diferent del dels 
cereals.

Aquests avantatges fan que la diversificació de 
l’alternança i la rotació sigui un dels pilars fo-
namentals de la sostenibilitat de l’agricultura 
ecològica.

En altres àmbits més amplis, com el de l’interès 
econòmic i el de la solidaritat, l’obtenció de pro-
teïna bruta (PB) vegetal i la satisfacció amb ella 
de les necessitats proteiques en nutrició huma-
na, requereix menys energia i menys terra que 
amb proteïna animal. 

En el requadre següent es mostra, de manera 
senzilla i esquemàtica, la gran diferència d’efici-
ència entre les dues vies d’obtenció de proteïna.

En aquest exemple, hi he considerat els rendi-
ments mitjans al secà frescal del Baix Berguedà 
en cultiu ecològic, que són d’uns 4000 quilos/

Aliments Consum anual per càpita 
(kg/l/u.)

ous kg 7,99

carn 55,80

peix 27,58

llet 68,06

lactis 35,92

pa 33,07

pastisseria 13,18

arròs 4,24

pasta 5,33

llegums 3,84

hortalisses fresques 75,18

fruita fresca 113,29

fruits secs 3,29

Taula 2

Consum alimentari a les llars
Generalitat de Catalunya. Catalunya, 2010

1 hectàrea produeix, amb els cultius que es 
dedicarien a engreixar 10 porcs, la PB següent: 

0,5 hectàrea: 1000 kg de pèsol blanc, amb un 
23% de PB: 230 kg de PB

0,5 hectàrea: 2000 kg d’ordi 2 fileres, amb un 
12 % de PB: 240 kg de PB

Producció de PB: 230 + 240 = 470 kg de PB 
vegetal/ha 

1 hectàrea: amb la collita de pèsol i ordi anterior 
es poden engreixar 10 porcs fins a 100 kg de 
pes viu (80 kg canal, amb 50% de múscul) : 10 
porcs x 40 kg de múscul = 400 kg de múscul/
hectàrea, amb un 22% de PB.

Producció de PB: 400 x 22% = 88 kg de PB 
animal/hectàrea

mailto:info@arboreco.net
http://arboreco.blogspot.com
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hectàrea d’ordi de dues fileres i 2000 quilos/hec-
tàrea de pèsol blanc. La mescla de pèsol i ordi 
considerada té al voltant del 15% de PB. Es veu 
que una hectàrea permet produir 470 quilos de 
proteïna bruta vegetal, mentre que amb proteïna 
bruta animal només es poden produir 88 quilos, 
és a dir, un 19%. Els animals són molt poc efici-
ents en la transformació de la proteïna vegetal en 
proteïna animal. 

Interès del consum de lleguminoses de gra 
El consum de lleguminoses de gra per substituir 
aliments d’origen animal en la dieta humana té 
una sèrie d’avantatges:
- El gra de lleguminoses té un contingut en pro-
teïna entre un 20% i un 25%, similar a la carn.
- El gra de lleguminoses és molt ric en hidrats de car-
boni (40-60%), que la carn no té, i en fibra (10-20%).
- Les lleguminoses tenen molt menys greixos i són 
greixos insaturats, cosa beneficiosa per a la salut.
- El gra de lleguminoses té un preu més baix, en-
tre un 20% i un 50% que el de la carn de vedella, 
per exemple.
- La seva producció és més ecològica, per l’estalvi 
de terra i d’energia en el seu cultiu. 

Cal tenir en compte que les proteïnes vegetals 
són, en general, deficients en alguns aminoàcids 
necessaris per a la síntesi de les proteïnes hu-
manes. Aquest inconvenient es pot solucionar 
combinant en la dieta cereals integrals i llegu-
minoses en una proporció aproximada de tres 
parts de cereals integrals (que tenen un bon 
contingut de metionina i cisteïna, deficients en 
les lleguminoses) per una part de lleguminoses 
(que contenen suficient lisina, deficient en els 
cereals). D’aquesta manera es complementen les 
proteïnes vegetals a un nivell quasi similar a les 
proteïnes animals.

També hem de tenir en compte que la digestió de 
les lleguminoses és més lenta i dificultosa, cosa 
que es pot resoldre amb una introducció i aug-
ment progressiu del seu consum en un període 
de uns sis mesos. 

Com a referència, una dieta que respon a un “es-
til de menjar aliments complets sustentadors de 
la salut”, i que substitueix totes o una gran part 
de les proteïnes d’origen animal per les d’origen 
vegetal, és la de la taula 3. El nombre de racions 
diàries i el pes d’una ració són orientatius i es re-
fereixen a una persona adulta, entre 20 i 65 anys. 
En aquesta dieta és de gran importància la flexi-
bilitat i l’adaptació a cada persona, sense criteris 
rígids. És variable segons l’edat, el clima, l’estil de 
vida, el tipus de treball i el metabolisme personal. 
També es poden introduir tubercles, algues, fer-
mentats (xucrut, tempeh, ...) i, només excepcional-
ment, lactis, xocolata, dolços, ...

La sobirania alimentària
A Catalunya, el proveïment de proteïna en la die-
ta depèn quasi totalment dels aliments d’origen 
animal, segons la taula 2. La ramaderia s’ali-
menta principalment de pinsos concentrats, 
compostos en gran part de blat de moro i soja 
importats. La dependència exterior de Catalunya 
en aquest aspecte i la fragilitat d’aquest sistema 
de producció i de proveïment són molt grans.

Tal com hem vist, el consum actual de llegumi-
noses de gra és d’uns quatre quilos/persona/any. 
Per satisfer aquest consum dels set milions d’ha-
bitants, calen 28 milions de quilos. Aquesta pro-
ducció necessitaria, amb un rendiment probable 

Grups d’aliments Racions diàries de 50 grams 
(mínim-màxim)

Racions diàries de 50 g 
(mitjana)

Quantitat diària 
grams

Cereals integrals 3-5 4 200

Lleguminoses de gra 1-2 1,5 75

Ous, peix, carn 0,2-1 0,6 30

Hortalisses 4-8 6 300

Fruita 1-2 1,5 75

Fruits secs i llavors seques 0,5 0,5 25

Taula 3

Elaboració pròpia a partir d’El poder curativo de los alimentos, A. Colbin. 

Què entenem com a 
sobirania alimentària?

“La sobirania alimentària és el dret dels pobles a 
aliments nutritius i culturalment adequats, accessi-
bles, produïts de forma sostenible i ecològica, i el 
seu dret a decidir el seu propi sistema alimentari i 
productiu”. (Conferència de Nyéléni, Mali, 2007).

“La sobirania alimentària és el dret que té tot poble 
i país a garantir la pròpia alimentació de manera su-
ficient, sana, lligada a les seves tradicions culturals i 
als mercats locals”. (Xarxa de Consum Solidari).

“El dret dels pobles a controlar les seves pròpies 
llavors, terres, aigua i la producció d’aliments, ga-
rantint, a través d’una producció en harmonia amb 
la Mare Terra, local i culturalment apropiada, l’accés 
dels pobles a aliments suficients, variats i nutritius”. 
Alimentos bajo sospecha. Gustavo Duch.
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01. Llentia a Avià, a la 
comarca del Berguedà. 
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de 1000 quilos/hectàrea, una superfície de 28.000 
hectàrees cultivades.

Si comparem aquestes xifres amb les 306 hectàre-
es cultivades actualment, la producció de les quals 
pot estar al voltant dels 300.000 quilos, la distància 
entre la producció interna i les necessitats actuals 
és enorme: produïm un 1% del consum actual, tot 
i que es tracta d’un consum extremadament baix.
 
En el consum previst, en la hipòtesi de practi-
car una dieta com la comentada abans (taula 
3), els 75 grams de grans de lleguminoses per 
persona i dia equivalen a 27 quilos/persona/any. 
Caldrien 189 milions de quilos per assegurar 
aquest consum i dedicar al cultiu de llegumino-
ses de gra 189.000 hectàrees. Emprendre aquest 
camí requeriria un esforç seriós i planificat de 
divulgació nutricional, formació tècnica, reor-
denació de cultius al secà, etc. La perspectiva 
de fer realitat aquesta hipòtesi és molt llunyana, 
quasi utòpica, cosa que no vol dir que no sigui 
desitjable i possible d’assolir. A més, és l’única 
via si Catalunya pretén ser sobirana quant a la 
seva alimentació, ja que les proteïnes són uns 
nutrients insubstituïbles en la dieta i, per tant, 
el cultiu de lleguminoses de gra és bàsic per a la 
sobirania alimentària del nostre país. y

----------------------------------------------------------
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Les proteïnes com a recurs ali-
mentari bàsic

En temps de guerra i de penúries, homes i dones, 
a falta de proteïna animal o a causa de la seva 
escassetat, sempre han recorregut a les llegumi-
noses: cigrons, guixes, mongetes,... eren el recurs 
per mantenir-se en vida, donat que sense proteï-
nes la vida humana no és possible. Podem subs-
tituir els hidrats de carboni i menjar herbes, bolets 
i fruits silvestres durant una temporada, podem 
obviar els greixos si no n’hi ha, però no sobreviu-
rem si no mengem un mínim de proteïna que el 
cos necessita per les seves funcions bàsiques. 
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02. El fenigrec germinat 
és molt nutritiu i digestible.
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