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Origen i descripció del gènere. Establert el 1753
per Linné, el gènere Agave apareix al primer volum
de Species Plantarum amb quatre espècies descrites
[1], rebent el nom del grec (agavos) noble,
il·lustre [2]. Tanmateix, el nom d’atzavara prové de
l'àrab magrebí º (as-sabbára).

El gènere és originari de l’Amèrica tropical i sub-
tropical, incloent els països del Carib, i s’estima que
n’hi ha un total de 300 tàxons, amb 200-250 espè-
cies descrites. La majoria d’aquestes tenen com a
punt de diversificació Mèxic, d’on al voltant del 75%
en són natives i prop del 70% endèmiques [3, 4].

Actualment el gènere pertany a la família Aspa-
ragaceae, tot i que fins al 2009 s’incloïa dins la
família Liliaceae. Els darrers estudis genètics donen
suport a les relacions filogenètiques amb la nova
família, i descriuen el gènere com a parafilètic pro-
per als gèneres Manfreda, Polianthes i Prochnyant-
hes dins de la subfamília Agavoideae.

Les espècies del gènere Agave presenten una
morfologia força comuna, formant una estructura
compacta en la part central amb fulles llargues i

L’atzavara (Agave americana), una planta “de
tota la vida" és una de les primeres espècies del
Nou Món que arriben amb els viatges de Colom

a Espanya. S’introduiran diferents tàxons a
Europa per als jardins botànics i jardins privats de
la burgesia, els quals s’exhibien pel seu exotisme.

És també a partir de l’entrada del gènere a la
península Ibèrica que la fàcil adaptació al clima

mediterrani propiciarà el seu conreu i
naturalització. Actualment, es venen i planten una

gran varietat d’atzavares a Espanya, on s’ha
arribat a citar-ne fins a 82 tàxons. Catalunya,

València i les Illes Balears són territoris ben
explorats i estudiats pel que fa al gènere Agave,

del qual presentem un breu recull de les principals
espècies presents en el territori.
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carnoses que creixen helicoidalment generant una
roseta, que algunes vegades arriba a diferenciar-se
en tija. Aquesta morfologia està adaptada a les bai-
xes pluviometries de les zones àrides i semiàrides on
habita per recollir l’aigua de la pluja i canalitzar-la a
les arrels. En general les fulles són glabres, fibroses,
dures i rígides, conferint en molts casos als individus
una morfologia esferoidal, quan no presenten inflo-
rescència. Disposen d’unes cèl·lules especialitzades
en l’emmagatzemament d’aigua i estan cobertes
per una cutícula gruixuda que n’evita la dessecació.
Una altra característica del gènere és la morfologia
de l’espina terminal i de les dents laterals de les fu-
lles, les quals són emprades en la determinació de
les espècies sense la necessitat d’usar els caràcters
florals, difícils d’observar en molts casos per la bio-
logia del gènere.

La floració es desenvolupa amb la gènesi d’un
altíssim eix floral des del centre de la roseta, que
pot arribar als 12 m d’alçada. L’individu empra tota
l’energia emmagatzemada en les fulles, i la planta
mor un cop ha madurat el fruit. En aquest cas, el
gènere es reprodueix sexualment, tal com hem des-
crit, i també de manera asexual amb la generació
de bulbils a l’axil·la de les bràctees (plàntules amb
fulles i primordis radicals) i/o la gènesi de nous indi-
vidus a partir de rizomes [5].

El gènere es subdivideix en dos subgèneres se-
gons la morfologia de la inflorescència: Agave si
aquesta és paniculiforme o Littaea si presenta una
morfologia espiciforme [3]. Les flors consten de sis
tèpals en general de color groc o blanc, soldats a la
base i creant una constricció sobre l’ovari. Els es-
tams són sis, de morfologia aplanada i exserts; en la
base produeixen abundant nèctar i pol·len ric en
proteïnes amb el qual atrauen insectes, aus i ratpe-
nats [6]. El fruit és una càpsula dehiscent que en
madurar s’obre i allibera nombroses llavors negres i
aplanades.

Introducció del gènere a la península Ibèrica. Aga-
ve americana fou introduïda a Europa a través d’Es-
panya pels conquistadors del Nou Món, i
probablement ja algunes espècies d’Agave van ser
vistes per Colom en el seu primer viatge a Amèrica.
Referint-s’hi com a “aloes” atesa la semblança amb
el gènere ja conegut a Europa [7, 8], les cròniques
relaten que durant l’enfonsament de la nau Santa
Maria el 1493 unes “plantes d’aloe” que hi havia a
bord no van poder ser salvades; deurien arribar,

doncs, a la península Ibèrica en els següents viatges
entre finals del segle XV i inicis del XVI [9]. Les pri-
meres introduccions documentades de què es té
notícia daten de l’any 1576, quan el naturalista fla-
menc Carolus Clusius menciona “Aloë americana” a
la seva obra Rariorum aliquot stirpium per Hispa-
nias observatarum historia [10]. Clusius hauria ob-
servat aquesta planta en la seva visita a València a
finals de 1564 o principis de 1565, i n’inclou una
icona atribuïda a A. americana [11]. Segons co-
menta el mateix Clusius, “Aloë americana” ja era
coneguda com a “fil i agulla” per la presència d’es-
pines terminals i les dures fibres interiors; hom pot
deduir, per tant, que tenint un nom comú tan
pragmàtic ja deuria ser relativament comuna a ter-
res valencianes.

Una carta de 1792 relata: “Un barril con plan-
tas de Pita [. . . ] se remiten con Real Orden de la
Isla de Tenerife en Canarias, en la Goleta de N.
Sra. Del Rosario, su Capitán don Domingo Verga-
ra, al Sr. Presidente Juez de Arribadas de Cádiz
para que los pase a don Pablo Boutelou, jardinero
mayor de S. M. [. . . ]”. La tramesa d’aquesta atzavara
procedent del jardí d’aclimatació de l’Orotava i
adreçada al jardiner major del rei, Pablo Boutelou,
confirma que les atzavares eren tàxons cultivats en
jardins de la burgesia per la seva espectacularitat i
raresa. Això propicià l’entrada d’un gran nombre
d’espècies del gènere a Europa [12] i la posterior
naturalització afavorí la seva expansió en climes cà-
lids, com aquelles latituds properes al litoral medi-
terrani. La seva inclusió a la farmacopea espanyola
en l’edició de 1803 [13] probablement també re-

Figura 1 . Fotografia de l ’esg lésia de Sant Joan d’Horta, Barcelona,
anterior a la seva destrucció el 1 909. Al marge apareix una fi lera d’at-
zavares resseguint un camí, probablement A. americana (imatge diposi -
tada a l 'Arxiu Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, Barcelona, ca.
1 900).
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flecteix la seva presència i ús cada cop més habitu-
als a la península Ibèrica. És difícil de datar exacta-
ment en quin període el gènere es comença a
trobar escapat i naturalitzat, però podem marcar el
segle XVIII gràcies a una cita de Josep Quer de
1762, on comenta sobre “Aloe americana”: “Se
cria, y es muy comun en todos los parages [. . . ] y
se cria con tal abundancia, que sirve de cercas en
los campos, y huertas. Tambien le he visto en
muchas partes, como es en las faldas de los
Montes de Sierra-Morena” [14]. Amb les evidències
de diferents citacions en escrits, gravats, quadres i
fotografies, podem afirmar que al segle XIX ja era
un tàxon plenament naturalitzat a la península, i
Cortés [15] n’esmenta prop d’una vintena de tà-
xons que ja deurien ser comuns, publicats en la se-
va Novísima guia de horticultura, jardineria y
arbolisteria. A Catalunya és citada per primera ve-
gada com a naturalitzada pel botànic Antoni Cebrià
Costa el 1864 [16].

Breu revisió del gènere als Països Catalans. Si fem
una revisió de les principals flores de la península
Ibèrica i dels seus territoris, observem que aquestes
no mostren la realitat de les espècies presents. A
Flora iberica, per exemple, n’apareixen quatre
espècies: Agave americana, A. atrovirens, A. four-

croydes i A. sisalana i tres híbrids [2]. L’Atlas de las
plantas alóctonas invasoras en España cita tres de
les espècies ja mencionades (A. americana, A.
fourcroydes i A. sisalana) més A. salmiana var. fe-
rox [17]; de fet, en l’àmbit de l’estat espanyol A.
americana està considerada com a espècie invaso-
ra. Els treballs més recents sobre el gènere recullen
quatre tàxons a les Illes Balears [18]; 12 a Catalunya
[19] i 23 a la Comunitat Valenciana [9]. Guillot &
Meer arriben a citar fins a 82 tàxons cultivats com a
plantes ornamentals a la península Ibèrica i les Illes
Balears [20].

Agave americana és l’espècie més comuna al
territori. Creix a cotes baixes i en zones càlides, po-
dent arribar fins als 1.000 metres d’altitud, on en-
cara s’hi desenvolupa amb normalitat. No acostuma
a suportar les gelades, fet que en restringeix l’ ex-
pansió, tot i que se n’han observat petites poblaci-
ons al Pirineu [19]. Agave americana subsp.
americana var. americana (atzavara de fulles de
color verd gris, figura 2) és el tàxon més comú, se-
guit per la varietat picta (atzavara de fulles de color
verd fosc amb els marges grocs, figura 3). Aquestes
dues varietats són les més comunes i naturalitzades,
tot i que també s’han citat altres tàxons com les
varietats marginata, mediopicta o striata, entre
d’altres. Probablement A. americana fou una de les

Figura 2 . Agave americana subsp. americana var. americana.
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Figura 3. Agave americana subsp. americana var. picta.

Figura 4. Mapa de les ci tes d’A. difformis (blau fosc), A. fourcroydes
(taron ja), A. salmiana (blau clar), A. sisalana (verd) i a l tres espècies del
gènere amb tres ci tes o menys (gris). Se n’ha exclòs A. americana per-
què està àmpl iament estesa al terri tori . Dades extretes del porta l GBIF i
de C. Burguera [1 9] .

Figura 5. Agave salmiana subsp. salmiana var. ferox.
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primeres espècies a arribar a la península Ibèrica, i
la que s’adaptà millor al clima. Altres tàxons del gè-
nere també naturalitzats es distribueixen amb major
o menor abundància en el territori, però sempre
resseguint terrenys càlids i pròxims al mar (figura 4).

Agave difformis és citada sobretot a les provín-
cies de Tarragona i Castelló, poblacions segurament
provinents de jardins de xalets i segones residènci-
es. Aquesta espècie es desenvolupa creant un en-
tramat compacte, el qual dificulta el creixement
d’altres espècies.

Durant les grans construccions de carreteres i au-
topistes a l’estat espanyol entre els anys 1960 i
1970, es plantaven diferents espècies vegetals en els
talussos per tal d’evitar-ne l’erosió i millorar-ne
l’estètica. Actualment podem observar alguns indivi-
dus i poblacions prop de les grans vies de circulació,
segurament plantats o introduïts de manera intenci-
onada en trobar-se en llocs de difícil accés, trams de
molta afluència de vehicles o rotondes, més tenint
en compte que el gènere no apareix citat en el catà-
leg de les espècies plantades en els vorals de les car-
reteres [21]. Un exemple a Catalunya en serien les
poblacions d’A. fourcroydes distribuïdes a l’autopis-
ta del Maresme entre el Masnou i Mataró. Junta-
ment amb A. sisalana, aquestes dues espècies eren
cultivades per a l’obtenció de fibres vegetals empra-
des en la indústria i la confecció de cordes.

Agave salmiana subsp. salmiana presenta dues
varietats: la var. salmiana i la var. ferox, essent
aquesta segona la més comuna i plantada, proba-

blement per les seves fulles tan grans i esplendoro-
ses, amb espines molt prominents i dures (figura 5).

Agave sisalana es plantà massivament al sud-est
espanyol durant la postguerra per a l’elaboració de
cordes, alcohol i farratge, però el seu ús industrial
ha minvat des de mitjan segle XX. Molts d’aquests
camps han quedat abandonats i en actual desús
per la baixa rendibilitat de les plantacions, i han es-
devingut veritables nuclis de dispersió [22]. Aquesta
espècie és present tant a la península com a les Illes
Balears.

Altres subespècies i varietats s’han citat també
en diferents parts del territori, i en alguns casos se
n’han descrit de noves.

De manera progressiva, s’han deixat d’emprar
les diferents espècies per a finalitats agrícoles com
ara la delimitació de finques i camins. Tot i així, di-
ferents tàxons del gènere són encara força utilitzats
en jardineria pública i privada [9, 19]. Cal tenir pre-
sent també que l’aparició i posterior expansió del
morrut de les atzavares (Scyphophorus acupuncta-
tus) des de finals de la dècada passada, podria
comprometre l’estat de les poblacions actuals per
manca de depredador natural [23].

Carles Burguera i Martin. Graduat en biolog ia per la Univer-
si tat de Vic – UCC, màster en biodiversi tat per la Universi tat
de Barcelona i actual conservador de l ’herbari del Jardí
Botàn ic Marimurtra, Fundació Carl Faust (herbari@mari -
murtra.cat). Es dedica a l ’estudi de les plantes i fa recerca
sobre la h istòria de la botàn ica a casa nostra. Més . . .
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