
L’enciam (Lactuca sativa) –també anomenat en-
cisam o lletuga- forma part de la família de les 
compostes, junt amb l’escarola, el gira-sol i la 
xicòria. Procedeix de la planta silvestre Lactuca 
serriola, d’usos medicinals, i com a cultiu domes-
ticat se’n té referència des de l’any 4.500 a.C. en 
la civilització egípcia. Actualment hi ha qui el 
cuina, però en gastronomia gairebé sempre es 
presenta cru, sovint com a ingredient principal 
d’amanides. 
Al mercat, els més anomenats són el llarg o romà, 
el de fulla tova, el tipus iceberg, el meravella i 
també el de fulla de roure. Però a part d’aquests, 
n’hi ha d’altres de poc coneguts perquè no solen 
entrar en el circuit comercial.

A Esporus, Centre de Conservació de la Bio-
diversitat Cultivada –de l’associació L’Era, Espai 
de Recursos Agroecològics– se n’han recollit 13 
varietats diferents. Aprofitant l’edició de la Fira 
Biocultura a Barcelona, voluntaris de l’entitat 
van oferir un tast de l’enciam Morella, el fulla de 
roure verd i el de carxofeta per conèixer la valo-
ració quant a gust, aspecte i apreciació global. En 
l’activitat hi participaren una vintena de perso-
nes, les característiques  de les quals eren:
- Un 10% eren pagesos, un 35 % tècnics i la resta 
d’altres professions.
- Un 55 % eren dones. Del total, la majoria és con-
sumidora habitual d’enciams i predominaven els 
grups d’edat d’entre 31 i 45 anys (45%) i 46-60 
anys (25%).
- Les varietats d’enciams que prèviament al tast 
coneixien eren: meravella, fulla de roure, france-
sa, romà, trocadero, lollo, iceberg, llarg, tres ulls, 
llengua de bou, del sucre... entre d’altres.
- La conservació i la fermesa són les característi-
ques que els assistents tenen en compte a l’hora 
de comprar-los. D’altra banda, la mida reduïda 
de l’enciam no es valora de manera negativa a 
l’hora d’adquirir-lo.
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L’enciam procedeix 
d’una planta 
silvestre que té 
usos medicinals

Valoracions del tast
Pel que fa a la valoració visual, el Morella ha 
destacat positivament sobretot pel seu color; 
l’enciam fulla de roure verd per la seva forma, 
que agrada molt, com també agrada la forma i la 
mida del de carxofeta.

Pel que fa a la valoració sensorial, és a dir la tex-
tura, l’olor, la dolçor i l’amargor, l’enciam Morella i 
el fulla de roure verd són els que més han destacat 
per la seva agradable textura. I de l’enciam de car-
xofeta és significativa la valoració del seu sabor, 
amb resultats molt diversos, perquè agrada tant 
per la dolçor, com per la seva textura i l’amargor.
 
En l’opinió global de les tres varietats i totes les 
seves característiques conjuntes, podem con-
cloure que el que més ha agradat és el Morella; 
en segon lloc han quedat les valoracions pel fulla 
de roure verd – tot i que una de les persones par-
ticipants va marcar la casella de “no m’agrada 
gens”-; i finalment, el que ha agradat menys ha 
estat el de carxofeta: un 64% va decidir que li 
agradava o li agradava molt, però un 30% es va 
quedar amb el terme mig de “ni m’agrada ni em 
desagrada”.

Com fer-se llavor d’enciam
Si volem, podem deixar espigar els millors exem-
plars d’enciams per guardar-ne llavor. Si hem 
decidit cultivar diferents varietats, tindrem la 
precaució de separar-les entre dos i deu metres 
perquè es solen hibridar entre un 1 i un 6%. Un 

TexT: redacció
foTos: esporus, cenTre de conservació de la biodiversiTaT culTivada 

És en el temps de calor quan es menja més enciam, aquesta hortalissa tan típica 
de les amanides i que es cultiva a tots els horts del país. Més enllà de les varietats 
que trobem en els mercats i comerços, n’hi ha tota una colla que no són tan 
conegudes però que poden donar diversitat als nostres plats. En aquesta secció us 
en presentem algunes de les recollides a Esporus, el Centre de Conservació de la 
Biodiversitat Cultivada.

Enciams per a 
tots els gustos

biodiversitat
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mètode senzill i pràctic és tallar les inflorescèn-
cies quan la meitat dels capítols són blancs i 
penjar-la cap per avall dins d’una bossa de paper 
sense tancar. En tres o quatre setmanes maduren 
i s’assequen. Diuen que les primeres a madurar 

són les millors. Es pot espolsar la inflorescència 
en una galleda quan el 50% o la majoria de les lla-
vors estiguin seques. Neteja-les passant-les per 
un sedàs o per un tamís revers i desa-les en una 
bossa de paper o una de roba. y
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Enciam de carxofeta
Cedit a Esporus per Joan Pinós, de L’Espà.
L’enciam de carxofeta és un enciam de tipus cabdell, petitet, de tipus mantegós. 
Les seves fulles són de color verd clar i llises. És molt gustós. Alcover i Moll 
recullen el nom “ensiam de carxofeta, el que té la fulla rodoneta i curta” l’any 1930. 
Actualment se’n troba en el circuit comercial, encara que no és habitual.

Enciam escaroler
Cedit per Etern Verdaguer, de Cardedeu.
L’escaroler aguanta molt bé el fred, cosa que permet sembrar-lo a finals d’agost o 
bé a principis de setembre. És de fulla ampla i lleugerament arrissada dels marges. 
Les primeres referències bibliogràfiques que se’n tenen són del butlletí agrícola La 
Pagesia, de Terrassa, que el va referenciar l’any 1919. 

Enciam fulla de roure verd
Cedit pel grup Ecollavors, de La Garrotxa.
No fa gens de cabdell i té una fulla estreta i profundament lobulada. Resulta molt 
gustós al paladar. 

Enciam maimó
Cedit per la casa Torre del notari, de Cardona.
El maimó és un enciam de tipus cabdell, com els anomenats de Tudela. La fulla és 
cruixent i gruixuda, molt saborosa. Es sembra a la tardor i té molt bona conservació 
després de la collita. Alcover i Moll la citen l’any 1930: “Ensiam maimó, és més tardà 
que les altres”.

Enciam Morella
Cedit per Pep Roselló. Procedent de Carcaixent.
És un enciam tipus romà, de mida mitjana, amb les puntes de les fulles morades, de 
textura fina i delicada.  Resisteix el fred i no cal lligar-lo. Molt gustós.

Enciam del sucre 
Cedit per Planters Faura, d’El Papiol.
L’enciam del sucre és de tipus Batàvia i les peces es fan grosses. Les fulles tenen 
les vores fosques, la textura mig cruixent i el gust molt fi. Resisteix el fred. Es 
sembra a la tardor i a l’hivern.

Enciam tres ulls 
Cedit per Rosa Vilaró, d’Aguilar de Segarra
L’enciam dels tres ulls té una aparença similar al romà, però puja amb tres ulls 
–d’aquí el nom- i té les fulles més fines, cosa que dificulta la seva comercialització. 
Es pot sembrar durant tot l’any, no obstant això, si es vol guardar llavor cal fer-ho 
a la primavera. Tradicionalment, a Aguilar de Segarra, es sembrava al secà, quan 
s’entrecavava la patata.


