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Convolvulus farinosus (Convolvulaceae), naturalitzat a Barcelona
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NOTA BREU

Convolvulus farinosus L.
Barcelona: Montjuïc: Jardí Botànic de Barcelona, 
31TDF2979, 100 m,  31-V-2001, S. Pyke (BC910203); 
Montjuïc, 31TDF2979, 100 m. 6-VI-2011, S. Pyke 
(BC878329); Jardí Ferran Soldevila de la Universitat de Bar-
celona, 31TDF3058, 22 m, 25-VI-2015, Blanché & Masalles 
(BCN144297).

És una planta originària de les terres meridionals i orien-
tals del continent africà, actualment estesa per Eritrea, Etiò-
pia, Kenia, Uganda, Tanzània, Malawi, Bostwana, Zimbabue, 
Moçambic, Sud Àfrica, etc., així com per les illes de Mada-
gascar i de Reunion, en aquest darrer cas catalogada entre les 
espècies invasores de l’illa. A l’àrea d’origen, les fulles joves 
són recoŀlectades i utilitzades com a aliment, i més rarament 
es fa servir de farratge o com a ornamental (Jansen, 2004). 
Des de fa força anys consta com a espècie introduïda a Sicí-
lia, a Tenerife (Acebes et al., 2010) i a Lisboa (tot i que, en el 
cas de Lisboa, alguns autors portuguesos consideren que n’és 
autòctona), de manera que les poblacions establertes de Bar-
celona representen la segona localitat ibèrica coneguda.

Convolvulus farinosus és una corretjola enfiladissa que se 
separa de C. arvensis, amb les fulles de la qual té una certa 
retirada, per les flors, de coroŀla significativament més peti-
ta (9-10 mm en general); pel calze més gran (sèpals de 5-6 
mm); per les llavors més petites, que no arriben als 4 mm; 
per l’estil més curt (de 4,5-5 mm); per les inflorescènci-
es (cimes) amb moltes més flors (fins amb 5-8). Iconogra-
fia: M. Hart (1830) tret de Edwards’s Botanical Register, 
or Ornamental Flower-Garden and Shrubbery, vol. 16: t. 
1323 [Disponible a http://tropical.theferns.info/viewtropical.
php?id=Convolvulus+farinosus] (Fig. 1).

No és la primera vegada que C. farinosus és esmentat de 
Barcelona, ja que figura a l’Index seminum (el primer que es 
coneix d’un jardí botànic barceloní) que Colmeiro va publi-
car l’any 1844, de l’Horto Botanico Barcinonensi. El ma-
teix Colmeiro (1844) explica que es tracta d’un recull de les 
espècies cultivades els anys 1843 i 1844 al jardí botànic de 

l’Escola d’Agricultura teòrico-pràctica i Botànica de la Jun-
ta de Comerç de Barcelona, situat al Raval. Tanmateix, no 
tenim notícies de la seva presència a Barcelona durant vora 
150 anys. No és fins l’any 2001 que aquesta corretjola ha es-
tat herboritzada per un de nosaltres (S.P.) al Jardí Botànic de 
Barcelona (2001, BC910203), sense que hi hagi estat planta-
da ni sembrada i tampoc consta que l’espècie hagi estat in-
closa als Index Seminum recents d’aquest jardí; hi creix sota 
arbusts cultivats dels gèneres Callistemon o Westringia (a 
la zona d’Austràlia), on es fa enfiladissa entre les branques. 
Pocs anys més tard, C. farinosus apareix ja, al parc de Mont-
juïc (2011, BC878329), fora del Jardí Botànic de Barcelo-
na, vora del Passeig del Migdia, en el marge d’un bosc de pi 
blanc plantat i força antropitzat, acompanyat de Euonymus 
japonicus Thunb., Hedera maroccana McAllister, Rhamnus 
alaternus L., Ulmus minor Mill., Ligustrum lucidum Ait., 
Prunus persica L., Acanthus mollis L., Spartium junceum 
L., Convolvulus althaeoides L., Rubia peregrina L. subsp. 
longifolia (Poir.) O. Bolòs, Rubus ulmifolius Schott i Aspa-
ragus acutifolius L. Des de l’any 2005, s’ha observat tam-
bé al Jardí Ferran Soldevila de la Universitat de Barcelona, 
primerament als parterres de l’àrea Gran Via-Aribau i poste-
riorment, escampant-se cap a la zona de palmeres i d’altres 
parterres (2015, BCN144297), sobre arbusts i entapissant el 
terra i sense cap mena d’intervenció. Es tracta de poblacions 
autosostenibles, amb una expansió moderada però autònoma, 
afavorida per les seves característiques biològiques: és una 
planta rizomatosa, de tiges llargues, ramificades i volubles, 
que arriba a fer tofes força denses i que presenta una produc-
ció molt elevada de fruits i llavors gairebé tot l’any. Hi és 
perfectament establerta, es reprodueix amb èxit i vigorositat i 
amplia la diversitat i el recobriment dels espais colonitzats.

Pel que fa a les vies de dispersió a llarga distància, la re-
lació dels focus inicials d’aquesta espècie amb els jardins 
botànics és rellevant des del punt de vista de la corologia di-
nàmica perquè ajuda a entendre la manera com ha tingut lloc 
l’expansió de la planta. En el cas de Barcelona, l’aparició for-
tuïta al Jardí Botànic permet pensar en l’arribada d’unitats de 
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dispersió de C. farinosus juntament amb llavors o planta viva 
procedent de l’àrea de distribució natural africana; secundà-
riament, l’extensió al Jardí Ferran Soldevila pot associar-se 
als exemplars de diverses espècies procedents dels vivers del 
Jardí Botànic de Barcelona (i amb ells, llavors o d’altres pro-

pàguls de Convolvulus), que entre els anys 2005 i 2008 s’hi 
van plantar per a assaigs d’aclimatació. 

També hi ha dades antigues de Madrid. Existeixen plecs 
de l’herbari de plantes vasculars del «Real Jardín Botánico 
de Madrid», recoŀlectats el 1793 i 1802 a l’Hortus Regius 
Matritensis, on era conreat el 1796 segons consta a l’Index 
Seminum (Gómez Ortega, 1796). Són les referències més an-
tigues que hem trobat, perquè no figura a la llista de plantes 
cultivades l’any 1772 al Real Jardín Botánico, quan encara 
era a Migas Calientes; no ens consten citacions més recents. 
Pel què fa a Portugal, havia estat citada de Madeira (Tessier et 
al., 1813), possiblement cultivada, i també recentment de les 
illes Açores (Wood et al., 2015), però la  «Checklist» més 
recent de la flora portuguesa (Menezes de Sequeira et al., 
2012) només l’esmenta de Portugal continental. Costa et al. 
(1998) consideren C. farinosus tàxon diferencial del Super-
districte Olissiponense, que inclou Lisboa i altres municipis 
situats al N de l’àrea terminal de la vall del Tajo. L’estudi 
«Biodiversidade na cidade de Lisboa, uma estratégia para 
2020» (Santos, 2016) considera que n’és una espècie autòc-
tona i alguns dels Index Sporarum et Seminum recents (anys 
2009, 2010, 2011) del Parque Botânico da Tapada da Ajuda 
(Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de 
Lisboa) n’ofereixen llavors. La Centuria XX de l’Exsiccata 
de flora iberomacaronésica selecta (2015) de l’Asociación de 
Herbarios Ibero-Macaronésicos va repartir un plec herborit-
zat a «Lisboa: Tapada da Ajuda, Parque Botànico da Tapada 
da Ajuda». Segons Almeida & Freitas (2006) fou citada per 
primer cop com espècie naturalitzada l’any 1913.

A Itàlia és considerada espècie casual (Celesti-Grapow et 
al., 2009). Es coneix de Sicília, concretament de Palerm. Fou 
descobert l’any 2003 als marges del riu Oreto, no lluny de la 
desembocadura, i posteriorment s’ha comprovat que també 
creix vora les parets i a l’interior de l’Orto botanico di Paler-
mo (Domina, 2004). 

A totes les localitats europees d’on es coneix, doncs, la 
seva presència va lligada al Jardí Botànic local des de da-
tes que no són pas recents: Madrid des del 1796, Palerm des 
del 1825, Barcelona des del 1844, Lisboa des del 1913. Molt 
probablement la seva expansió s’explica pel fet d’haver estat 
inicialment plantat al Jardí (o involuntàriament transportat 
amb terres o llavors), d’on en alguns casos es pot haver esca-
pat, per naturalitzar-se a continuació.
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