
MALVA SYLVESTRIS L.
[1753, Sp. Pl. : 689] 2n=42

Imatge a «Medizinal-Pflanzen (vol. I)», de FRANTZ EUGEL KÖHELER



NOMS POPULRS

Alemany: Wilde malve/ Algiermalve / Gartenpappel / Grosse käsepappel / Hanfpappel /
Hasenpappel / Käsepappel / Malve / Mauretanische malve / Mauretanische wildmalve /
Ross-malve / Rosspappel / Waldmalve / Weg-malve 
Anglès: Common mallow/Blue mallow / Blue malva / Cheese-cake / Cheese-flower / 
Cheeses / Chesse flower / Dwarf mallow / High mallow / Mallow / Malva sylvestris / 
Marsh mallow / Mauritanian mallow / Wild mallow / Zebrina mallow 

Àrab:  /  برية برية  / الدهماء خبازة حرجية / خبيزة خبيزة  
Basc/Euskera:  balma, ciguiña, gasnabedarr, lore farfaila, malba, malba arrunt, malba 
arrunta, malma, malva, mamukio, mamutxiko, zibuin, ziga, zigi, zigin, zigiña, ziguña, 
zubuin 
Castellà: malva común, alboeza, malva, malva alta, malva silvestre, botonera, botones, 
chicha y pan, flor de malva, galletas, granetes, hogacinas, hogacita, hogacita quesera, 



malmá, malva, malva alta, malva dulce, malva lisa, malva loca, malva mayor, malva 
medicinal, malva silvestre, malva silvestre más alta y mayor, malva vulgar , malva yedra, 
malva-yedra, malvas, malvera, malvilla, marva, marvas, matutinas, mollete, pan, pan de 
malva, pan y quesito, pan y quesitos, panecico, panecicos, panecillo, panecillo de Dios, 
panecillo de la Virgen, panecillos, panecillos de malva, panecitos, panes, panete, panetes,
panillo 
Català: Malva, Malva comuna, Malva de cementiri, Vauma/ Malva de prat/ Malva 
major/ Mauva / Malva bauma/ Mauva/ Malva vera/ Malvera/ Malves/ Malvins /Malví  
Danès: Katost/ / Mauretansk katost / Mauretiansk katost / Mauritansk katost / 
Rundbladet katost / Almindelig katost / Stor katost 
Eslovè: Gozdni slezenovec/ Slezenovec gozdn 
Estonià: Mets-kassinaeris 
Finlandès: Kiiltomalva/ Katinjuustomalva / Maurinmalva / Metsämalva 
Francès: Grande mauve/ Katinjuustomalva / Maurinmalva / Metsämalva 
Gaèlic: Hocas/ Lus na meall muire 
Galès: Hocysen hocys/ Glyf gyffredin / Hocysen / Hocysen gyffredin / Meddalai 
gyffredin/ Metolai gyffredin 
Gallec: Malva, Malveira
Grec: Μολόχα/ Αγριομολόχα / Αμπελόχα / Αμπελόχη / Μαλαχή η άγρια / Μαλάχη η 
αγρία / Μάλβα / Μάλβα η άγρια / Μολόχα αγρυρόφυλλος / Μολόχα η αγρυρόφυλλος / 
Μουλάγκα 
Hebreu:  גדולה  חלמית
Holandès: Groot kaasjekruid/ Groot kaasjeskruid soort / Klein kaasjeskruid / 
Kaasjeskruid soort 
Hongarès: Erdei Mályva/ Közönséges mályva / Mórmályva / Nagy mályva 
Italià: Malva silvestre
Japonès: コモンマロウ 
Kurd: Tolik
Norueg: Apotekerkattost/ Kattost / Småkattost / Vanleg apotekarkattost / Vanlig 
apotekerkattost / Apotekarkattost 
Occità: Maulo, Mauva, Mavo, Èrba de fumarzon 

Persa/ Farsi: پنیرک 
Polonès: Ślaz dziki 
Portuguès: Malva/ Malva-comum / Malva-das-boticas / Malva-maior / Malva-
mourisca / Malva-selvagem / Malva-silvestre/ Malva rosa/ Malvas. 
Rus: Мальва лесная/ Мальва обыкновенная / Просвирник лесной 
Serbi: Црни слез 
Suec: Malva / Rød kattost / Skär kattost / Vanlig rödmalva / Vildmalva / Rödmalva 
Turc: Büyük ebegümeci
Txec: Sléz lesni/ Sléz lesní pravý / Sléz maurský 
Ucraïnès: Калачики лісові 

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA

La família de les Malvàcies està formada per un grup d’angiospermes talamiflores, és a
dir,  amb corol·la  polipètala amb pètals lliures,  estant  els pètals i  els  estams inserits
directament sobre el receptacle, i no adherits al calze. A més, les Malvàcies tenen el calze
amb 3-15 peces persistents, estams molt nombrosos (més de 20), amb peduncle floral
sense bràctea gran, estams amb filaments soldats en columna; i fulles alternes, amb
alguns tricomes estrellats i amb conductes de mucílag. Les Malvàcies tenen les flors de
simetria  pentàmera  radial  amb pètals  lliures,  amb ungla  llarga,  i  5  sèpals  soldats  i
acompanyant per sota per un calicle de peces més o menys lliures. Cada estam té una
sola teca. Pol·len espinulós. Ovari súper format per 5 carpels i 5 estils. Fruits capsulars
loculicida  amb nombroses  llavors  o  bé  esquizocarp  també  amb moltes  llavors.  A  la
família hi ha més d’un miler d’espècies distribuïdes en un centenar de gèneres.  Potser



els  més  coneguts  siguin:  Abelmoschus, Abutilon,  Alcea,  Althaea,  Alyogyne,
Baobabus(=Adansinia), Gaya, Gossypium, Hibiscus,  Kosteletzkya, Lagunaria, Lavatera,
Malope,  Malva,  Malvastrum,  Malvaviscus,  Malvella,  Modiola,  Pavonia,  Phymosia,  Sida,
Urena.En tot cas, pot sorprendre que estiguin a la mateixa família la malva, la cotonera i
el baobab.  
El gènere Malva es caracteritza, dins la família, per tenir les peces de l’epicalze o calicle
lanceolades,  i  els  mericarps  no  inflats,  monosperms,  en  un  sol  verticil  (essent
l’esquizocarp  discoide);  els  estigmes  decurrents,  allargats;  i  les  peces  de  l’epicalze  o
calicle pràcticament lliures. Com a regla mnemotècnica [ENRIC FARRENY] cal no associar
la L de Lavatera a «lliure», ja que la Lavatera té el calicle de peces no lliures sinó soldades
i amples.  
Dins el grup d’espècies del gènere Malva que es fan a la península hispànica, la Malva
sylvestris ve a ser la malva per antonomàsia, i es distingeix per una sèrie de caràcters. El
calicle té les tres peces estretes i molt poc soldades a la base, per sota el calze. Les flors
estan disposades en fascicles axil·lars. Els fruits (mericarps) estan netament reticulats i



són plans al dors. Les fulles són lobulades (fins a 1/3 - 1/2). Els pètals fan de 15 a 30
mm, i són de color rosat fort, amb nervis més foscos. Els sèpals no creixen al fructificar
la planta, que és perenne (o  biennal).  Arriba a fer  1.5 m d’alçària,  però pot adoptar
formes més ajagudes. 
En general la planta és glabra, però amb alguns pèls simples, o bífids, i més o menys
patents, a més de tenir  pèls estrellats, curts, aplicats. Fulles basals de 5-10 cm de
diàmetre,  suborbiculars,  amb 3-7  lòbuls  una  mica  profunds,  de  marge  crenat,  amb
pilositat esgarriada; i amb pecíol llarg. Les fulles caulinars tenen 5-7 lòbuls ben marcats,
amb més pubescència  per  la  cara  de sota,  i  amb pecíol  més curt  que a les  basals.
Estípules  persistents,  de  1-2.5  mm,  ovals,  triangulars,  amb alguns  pèls  simples,  de
marge  ciliat.  Flors  de  2-6  cm  de  diàmetre.  Molt  rarament  solitàries.  Peduncles  de
longitud variable, amb alguns pèls estrellats, i altres simples o bífids. Calicle amb les 3
peces de 2-7 mm, el·líptiques agudes, amb pilositat estrellada, ciliades al marge. Sèpals
del calze de 3-9 mm, oval-triangulars, poc connivents a la base, no acrescents en la
fructificació, amb pèls estrellats, simple i bífids, i de marge ciliat. Pètals de 15-30 x 8-12
mm, obovals, cuneats a la base, emarginats-bífids, amb ungla ciliada. De color rosat
porpra, amb nerviacions més marcades o fosques. Tub estaminal amb pèls estrellats,
amb nervis divaricats. Mericarps (10-12) de 5-6 x 1.5 mm, amb cares laterals estriades
radialment, dors aplanat reticulat, glabres o poc pubescents, de color beix més o menys
fosc. Llavors de 2.5 mm x 5-7 mm, de color marró verdós. 

—HISTOLOGIA. [Imatges de BRISAMAR ESTÉBANEZ & RAFAEL ÁLVAREZ NOGAL «Aproximación
a la histología foliar de  Bryonia, Malva, Plantago, Rubus  y  Taraxacum». Universidad de
León].  

—a,b,c) camp clar amb tinció de safranina/verd ràpid. e,f,g) microscopi de fluorescència.
d) microscopi de polarització.  c) cutícula;  co) col·lènquima;  d) drusa;  e) epidermis;  ee:
epidermis abaxial;  eh: epidermis adaxial;  fn: polifenols (esclereida);  HC: faix vascular;
NC: nervi central; NS: nervi secundari; p: parènquima; pa: parènquima lacunar o aerífer;
pe: parènquima  clorofíl·lic  en  palissada;  ph: floema;  pr:  parènquima  de  reserva;  s:
estoma;  t: tricoma  egandular;  tg: tricoma  glandular;  vc: beina  fascicular
col·lenquimàtica; vp: beina  fascicular  parenquimàtica;  x:  xilema.  Regletes:  a  =  500
micres; b,e,g = 50 micres; c = 25 micres; f = 100 micres. 
La planta està proveïda de tricomes glandulars pluricel·lulars escassos sobre el nervi
central,  la  zona  distal  i  a  ambdues  cares  de  la  fulla.  També  d’escassos  tricomes
eglandulars pluricel·lulars, sobre el nervi central i a ambdues cares de la fulla. Es poden
veure druses a la làmina ,i  en especial  a la zona del nervi  central;  escasses són les
esclereides de polifenols al nervi central. La làmina té estomes a la cara abaxial i a la
adaxial, 2-3 capes de parènquima en palissada, i una mica de parènquima lacunar. Al
nervi  central,  el  col·lènquima és anul·lar.  Hi  ha molt  parènquima de reserva.  El  feix
vascular és col·lateral tancat, amb beina fascicular col·lenquimàtica completa. 
a) aspecte general on es veu el nervi central NC i dos nervis grans secundaris NS. b-c)
tricomes. b) eglandular (t). c) glandular (tg). d) druses (d) a la làmina foliar, amb xilema
(x) en secció longitudinal. e) làmina amb estomes (s) a la cara adaxial i a la abaxial, ja
que és una fulla amfistomàtica. Mesòfil  amb parènquima clorofíl·lic en palissada (pe) i
parènquima  lacunar  o  aerífer  (pa)  en  estructura  dorsiventral.  f)  nervi  central.  Feix
vascular col·lateral tancat rodejat del tot per una beina de col·lènquima (vc) i amb una
beina exterior de parènquima de reserva (vp). Col·lènquima (co) subepidèrmic cap a les
dues cares.  g) porció distal amb estomes (s) i feix vascular (HV). 



Malva sylvestris, fulla.  Fragments de la làmina en secció transversal  F, mostrant epidermis abaxial en vista
zenital C, i epidermis adaxial en vista zenital D, o en secció transversal Fb, amb cèl·lules amb parets més o
menys sinuoses. Estomes majorment anisocítics a ambdues cares  Ca, Da. Tricomes eglandulars amb parets
gruixudes estretint-se a l’àpex, normalment unciel·lulars, enters A, Fa o fragmentats Db, o  a la var. sylvetsris
agrupats radialment en grups de 2-8 H, cadascun fortament puntejat a la base. Tricomes glandulars en forma
de porra amb 2-6 cèl·lules E en ambdues varietats. Fragments del mesòfil amb parènquima en palissada vista
superficialment  Dc  o en secció transversal  Fc,  i  parènquima espongiforme amb cèl·lules  amb mucílag,  i
cèl·lules amb druses d’oxalat càlcic sovint associades a vasos  B. Grans de pol·lens ocasionals de 110-170
micres de diàmetre amb exina espinulosa G. 



Flor de Malva sylvestris.  Tricomes eglandulars flexuosos, unicel·lulars de paret gruixuda del calze i del calicle,
de fins a 2 mm, enters L o fragmentats Q. Fragments de l'epidermis dels sèpals D, J, amb estomes anomocítics
Dc. Tricomes glandulars amb caparrons multicel·lulars Db; i tricomes eglandulars curts unicel·lulars una mica
corbats, aïllats J, o en grups radials de 2-6 Da. Fragments de tricomes eglandulars N. Tricomes glandulars aïllats
F, G.  Fragments dels mesòfils del calze i del calicle amb cèl·lules amb druses d’oxalat càlcic Pb. Fragments de
l’epidermis dels pètals amb cèl·lules allargades de marges sinuosos més estretes a la planta silvestre A que a la
varietat cultivada  B, amb tricomes glandulars sèssils, amb caparrons multicel·lulars  Ba, C, E. Fragments del
mesòfil dels pètals H amb cèl·lules de mucílag grans Hc, a vegades amb druses Hb i amb vasos espiralats Ha.
Grans  esfèrics  de  pol·len  d’unes  150  micres  de  diàmetre  amb  exina  espinulosa  M. [De  European
Pharmacopoeia].



VARIETATS. El cultivar «Mauritiana» o var.  malaca té les flors molt grans. Tendres les
seves flors són roses, però un cop seques són blaves. I es venen en herboristeries com a
«flor de malva». El cultivar «Zebrina» té els pètals amb nerviacions ramificades marcades
en color  fosc.  Altres  cultivars  són.  'Annita',  'Aurora',  'Bardsey Blue',  'Blue Fountain',
'Brave  Heart',  'Cottenham  Blue',  'Gibbortello',  'Harry  Hay',  'Highnam',  'Inky  Stripe',
'Knockout', 'Magic Hollyhock', «Maria Blue Eyes», 'Mest', 'Mystic Merlin', 'Perry's Blue',
'Purple Satin', 'Richard Perry', 'Tournai', 'Windsor Castle', 'Zebrina'. 

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
Malva sylvestris es fa a marges de camins, camps, cementiris, fins a 1600 m snm. Del
cert autòctona a Europa i Nord d’Àfrica. Es troba també a Àsia i Macaronèsia (Açores,
Madeira). També a Amèrica del Nord i del Sud, i a la part oriental d’Austràlia i a Nova
Zelanda. Al Marroc no sol tenir rovell (Puccinia malvacearum)  ni altres fongs paràsits
(Colletotrichum trifolii) ni virus (potivirus, TSWV). 



 

LITERATURA

«D’aquí a cent anys, tots farem malves».
«Este no verá salir el melojo, y en primavera estará criando malvas con el cogote » . Dita de
mal averany, dels pobles sota el Moncayo. 
«Darrere una estepa, menja malva, verda i seca» (la cabra). 
«Con un huerto y un malvar hay medicinas para un hogar».
«Con un pozo y un malvar, boticario de un lugar».
«Malva te doy por remedio, con malva te has de curar, y si no te curas con malva, mal vas
con tu enfermedad»
«Ni de malva buen vencejo, ni de estiércol buen olor, ni de mozo buen consejo, ni de puta
buen amor».
«Qui té ruda, Déu l’ajuda; i qui té un hort, amb un malvar, moltes coses podrà curar».
«Un peu malvat trepitjà la malva; i ella, que ignora el què és venjança, l’aromatitza amb
la seva fragància».
«Camino a pies descalzos, murmuro para oídos sordos, gritos de mi boca sin voz, cuerdas
tensas como ligas secas penden dentro de mi garganta en una suplica verdadera. Silencio
y  noche  ahora  sobre  mi  tumba  rodeada  de  rosas  marchitas,  túmulo  de  amargura
sosegada. Tu, única maldita malva, maldita malva aun viva que revolotea y levemente se
mece con alguna brisa esperanzada, tierna, maldita. Maldita mente tierna para que se
desprenda de esta tierra seca, negra, y deje flotarse hacia mi lápida, como última caricia.
.... para siempre....» [CHRISTIAN ALEXANDER ARREOLA JACINTO] 

MALVA SYLVESTRIS al món, segons GBIF



HISTÒRIA

DIOSCÒRIDES (segle I) la recomanava contra cremades, picades d’abelles o d’aranyes, mal
de ventre, cistitis,  i fístules als llagrimals. Perquè no piquin les abelles, cal empastifar-se
amb  les  fulles  untades  d’oli.  Contra  la  caspa  i  crostes  al  cap,  cataplasma  de  fulla
remullada en orina. Contra la metritis banys de seient amb la decocció de les fulles.
Contra la rectitis, lavatives. El suc de la planta cuit amb les mateixes arrels és un bon
contraverí, que s’anirà vomitant així que es vagi bevent. És planta galactagoga. El fruit
xafat en un morter amb llavors de lledoner, i bevent la pasta amb vi, atura els dolors de
la bufeta.  PLINI EL VELL (segle I) deia que el dia que prenguis una cullerada de flors de
malva, aquell dia no tindràs cap malaltia. A més, recomanava la malva contra l’epilèpsia.
I que les fulles triturades en nitrat potàssic ajuden a treure punxes clavades a la pell. O
els fruits immadurs com a afrodisíacs.  
Per a NICHOLAS CULPEPER (segle XVII) la malva és una planta regida per Venus. La rel,
bullida  amb vi o en caldo amb rels de julivert i de fonoll ajuda a desbloquejar i a baixar
la febre. Les fulles bullides aplicades a l ventre també. O en forma de lavatives o ènemes
al recte. La malva fa venir llet. Bullida en vi o llet (la rel o la fulla)i presa va bé contra
pleuresia  i  altres  afeccions  pulmonars.  Amoroseix  els  budells,  la  matriu  i  qualsevol
afecció aguda o calenta. El suc pres amb vi o la decocció d’ambdues coses accelera el
part.  Les  fulles  triturades  amb  mel  i  aplicades  als  ulls  desinflamen  els  mussols
(abscessos).  Refregar  les  fulles  tendres sobre picades d’abelles  o  vespes suprimeix el
dolor. Un cataplasma a base de  fulles triturades bullides, farina d’ordi i oli de roses
(afegit en fred) va bé contra abscessos i tumors ni que siguin als genitals. També estova
el fetge i la melsa. El suc de les malves (flors) bullit en oli ajuda a créixer el cabell, lleva
la caspa i qualsevol imperfecció de la pell,  cremada o irritació. Les fulles bullides en
aigua i una mica d’alum i de mel van bé per fer gàrgares contra el mal de coll. Contra la
sinusitis, va bé fer banys de peus amb caldo de malves (flors, fulles, rels).  
Era la planta preferida per l’herbolari JOSEP FERRAN COMAS (1921-1999). La recomanava
contra  tos,  espasmes,  irritacions,  úlceres  bucals,  picades  d’insectes,  furóncols,  o
cremades; i per a facilitar el part.  Em va encarregar que plantés i tingués cura de malves
sobre la seva tomba (que és també la de la seva dona) on a la làpida hi posa: «Aquí fa
malves un herbolari».          

Malva sylvestris var. mauritiana



ESOTERISME

• Si les flors es tanquen durant el dia,m senyal que ha de ploure. 
• L’ungüent  del  suc  de  malves,  amb margarina,  protegeix  de  la  màgia  negra  i  dels

dimonis.
• És planta regida per Venus, símbol de la fecunditat i de la dolçor. 
• Somniar en malves és senyal d’abundància i riquesa, qui sap ai amb herències. 
• Posar un ram de malves en un gerro a la finestra, pere' la part de fora, fa que torni la

persona de la qual n'estàvem enamorats.
• Si es cullen les flors de malva el dia de Sant Joan (solstici d’estiu), abans de la sortida

del sol, i es guarden fins la nit de la vigília de Nadal, en aquella festivitat, posades
sobre una taula al costat d’un crucifix, tres panets i dues espelmes enceses, es tornen
a obrir. Santa Coloma de Queralt).

• Si una dona no queda embarassada i ho vol estar, sembrarà julivert en un tros que no
sigui d’ella, els dies que tingui la regla, i quan vegi que comença a brotar, haurà de dur
durant 9 dies 9 pètals de malva a sobre. 

PROPIETATS MEDICINALS DE LA
MALVA

• accelera el part (bafs)
• analgèsica
• anticancerígena
• anti-Complement (var. mauritiana)
• antiinflamatòria: IL-1beta↓, IL-6↓, TNF-

alfa↓, PGE2↓, PGD2v, PGF-2-alfa↓,
TXB2↓, MMP-9↓, migració de
neutròfils↓; IL-4↑↑

• anti-osteoclastogènica (TRAP ↓,
anhidrasa carbònica II ↓, catepsina K ↓,
fosfatasa àcida resistent al tartrat ↓)

• antisèptica 
• antivírica
• astringent 
• augmenta la llet materna
• beguda refrigerant
• broncodilatadora
• colerètica
• comestible FLO, FUL (fregides,

escaldades), FRU
• contraverí
• diürètica
• emol·lient
• espasmolítica
• expectorant
• fungistàtica/fungicida 
• galactagoga
• immunoestimulant
• inhibidora de l’alfa-amilasa



• inhibidora de l’alfa-glucosidasa
• inhibidora de la transcriptasa 

inversa (HIV-1)
• laxant infantil (cua de la fulla 

untada en oli ficada a l'anus)
• millora la circulació de la sang
• millora l’esperma
• protectora del cor en angina de pit i 

protectora front el Liti
• protectora del fetge front al cisplatí i

el Liti

• protectora dels testicles front al Liti
• protectora renal front al cisplatí, 

Fluor, gentamicina, Liti,  Vanadi
• purificadora de l’aigua (el mucílag a 

l’1% flocula metalls pesants: Pb, As, 
Cd,)

• refrigerant FLO
• sudorífica FLO
• vulnerària (ferides d'animals o 

persones)

USOS / APLICACIONS MEDICINALS DE LA MALVA

• abscessos
• acne
• afeccions pulmonars diverses
• aftes
• Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans
• al·lèrgies UI UE
• amigdalitis
• annexitis (inflamació ovaris)
• asma
• Aspergillus candidus
• Aspergillus niger
• boca seca
• bronquitis
• butllofes
• cabell debilitat (UE malva + trèvol + 

julivert/ en quart creixent)
• càlculs
• càncer d'estómac
• càncer de fetge
• càncer de laringe (tisana + 

cataplasmes de fulles amb farina 
d’ordi)

• càncer de mama
• Candida albicans
• Candida kefyr
• càries dental
• caspa
• catarro
• cistitis (+ llavors de lledoner + vi)
• colesterol alt
• colitis ulcerosa
• conjuntivitis
• Corynebacterium dyphteriae (+ òxid 

ferrós/fèrric)
• crostes

• COVID-19
• depressió nerviosa
• dermatitis atòpica
• diabetis
• diarrea (+ xocolata)
• disfonia
• dismenorrea
• dispèpsia
• dolors de la castració (banys)/ 

fimosis
• èczema
• emfisema pulmonar
• enteritis
• enterocolitis
• Enterococcus faecalis
• Erwinia carotovora
• Escherichia coli
• estomatitis
• estrenyiment (+ oli)
• faringitis
• fartusseres UE
• febre (FULL)
• ferides supurants
• fístules als llagrimals
• flebitis
• furóncols (flors i / o fulles en oli i / 

o llard)
• Fusarium culmorum 
• galindons
• gastritis
• gastroenteritis
• gingivitis
• glossitis
• grans
• halitosis
• Helicobater pylori



• hemorràgies
• hemorroides
• herpes zòster (alleujament 

extern)hipertensió
• icterícia
• infeccions urogenitals
• inflamacions de tot tipus
• insomni
• intoxicacions: paracetamol, Mercuri,
• irritabilitat (fins i tot en nadons)
• isquèmia cardíaca
• isquèmia renal
• Klebsiella pneumoniae (+ òxid 

ferrós/fèrric)
• laringitis (afonia)
• lesions musculars
• limfoma
• llagrimals secs
• mal de cap
• mal de coll
• mal d’estómac (menjar uns brots)
• mal de genolls (UE)
• mal de panxa
• mal de panxa
• mal de queixal
• mamelles endurides
• mans inflades
• melanoma
• metritis
• mossegades
• mussols
• neuritis /astrogliosis
• neurodegeneració per traumatismes
• obesitat
• ossos trencats (edema)
• osteoporosis
• panses als llavis FLO
• penellons

• Penicillium sp. 
• periodontitis
• peus inflats (per mala circulació o 

després de traumatisme + cua de 
cavall)

• picades d’abelles, vespes, aranyes, 
etc.

• picades d’ortigues
• picors a la cara
• post-part o puerperi UI
• Pseudomonas aeruginosa (+ àcid 

ferrós/fèrric)
• psoriasis
• pulmonia
• Sclerotinia sclerotiorum
• sequedat de mucoses per 

radioteràpia
• rectitis
• refredat (bullir 1 hora)
• ronquera
• sífilis
• Staphylococcus aureus FLO
• Streptococcus agalactiae FLO
• Streptococcus mutans
• talls
• tos
• traqueïtis
• traumatismes cranials
• triglicèrids alts
• tuberculosis
• tumors al coll (tiroides)
• úlcera d'estómac
• úlceres (+ plantatge)
• ulls secs
• urticària
• vaginitis
• voltadits

VETERINÀRIA

―Angines, cops, ferides, infeccions, inflamacions, mastitis, part, oftàlmies, torçades,  tos.
CABRES: fartusseres: malva (+ marialluïsa + farigola)
CAVALLS: gastritis 
CONILLS: abortiva per a les conilles.
ESCORPINS: si se’ls posa a sobre una fulla de malva untada amb oli, s’adormen
GOSSOS: gastroenteritis
OVELLES: febre
PORCS: poden menjar les fulles i els ajuda a pair.
VAQUES: ecbòlica (+ Vaccaria pyramidata) per a vaques



PREPARATS

– Barreges d’herbes ja sigui en licors o tisanes.  El color blau de les flors en millora
l’aspecte. L'efecte emol·lient combina amb tots els altres efectes.  
– Barreja de «flors astringents»: Cua de Cavall + escorça d'Alzina + fulles de Noguera +
fulles de Malva + Sanguinària Menor + Plantatge + Quàssia amara [Dr. HONORIO GIMENO):
per a tot, UE, especialment, però també en UI.
– Cataplasma contra el mal de coll: greix de gallina + flors de malves + Verbena officinalis
–  Per  l’asma,  segons  una  recepta  de  Fra  ANSELMO,  es  fan  bullir  Rosa,  Malva  i  Consolva
(Symphytum officinale) i, per un embut sobre el pot, es va respirant. Ho diu la  CECÍLIA CLOTA de
Campdevànol.
– Xarop preparat amb les flors i sucre. Contra estrenyiment i inflamacions.

ALTRES USOS

• Les fulles es mengen bullides (quan no tenen fongs paràsits) amb tomàquets i all.  
• El bullit de verdures a Egipte fet amb fulles de malva s’anomena khobeiza. 
• Els fruits es mengen, però com a una joguina per als nens petits, i d’aquí li ve el nom 

popular de «panecillos». 
• La tintura de les flors pot emprar-se com indicador de pH. Amb pH bàsic es torna 

blava, i, amb àcid, vermella. 
• Amb les flores se'n fan petites catifes de benvinguda al llindar de la porta d’entrada al 

mas, per celebrar el primer de Maig. 

POSSIBLE TOXICITAT DE LA MALVA

Es va donar el cas el 2014 d’una dona de 36 anys, del centre d’Anatòlia, que morí perquè
se li va necrosar el fetge ràpidament després de menjar malves. No està clar si tenien
algun fong molt tòxic o algun pesticida, so implement per una acumulació de nitrats des
del sòl amb molt de fems.

PRINCIPIS ACTIUS DE LA   MALVA SYLVESTRIS  
[FRU = fruits immadurs]

• 4-hidroxi-benzil-alcohol
• 6,10,14-trimetil-2-pentadecanona
• àcid 2-hidroxi-benzoic
• àcid 4-hidroxi-2-metoxi-benzoic
• àcid 4-hidroxi-3-metoxi-benzoic
• àcid 4-hidroxi-3-metoxi-dihidro-

cinàmic
• àcid 4-hidroxi-benzoic
• àcid 4-hidroxi-cinàmic
• àcid 4-hidroxi-dihidro-cinàmic
• àcid 4-metoxi-benzoic
• àcid alfa-linolènic
• àcid alfa-linolènic 68% FUL, 33% 

FLO, 10% FRU
• àcid ascòrbic
• àcid benzoic
• àcid cinàmic FUL
• àcid fenil-acètic
• àcid ferúlic
• àcid fumàric

• àcid galacturònic
• àcid gàl·lic FUL
• àcid glutàric
• àcid hexadecanoic
• àcid linoleic 12 % FUL,  23 % FLO, 

46% FRU
• àcid malònic
• àcid oleic  3% FUL,  6% FLO FRU
• àcid oxàlic
• àcid p-cumàric
• àcid palmític 9% FUL,  17% FLO, 20

% FRU
• àcid sinèrgic FUL
• àcid siríngic
• àcid succínic
• àcid tànic
• àcid vainíllic FUL
• àcids grasos mono-insaturats 4% 

FUL, 6% FLO FRU





• àcids grassos poli-insaturats: 80% 
FUL, 57% FLO FRU

• àcids grassos saturats 16% FUL, 
36% FLO / FRU

• agents tànics
• alcaloides LLA TIJ escopoletina 10-

30 ppm  
• antocianines FLO TIJ
• arabino-galactà-proteïna:   (galactosa 

1.9/arabinosa 1) + àcids urònics + 
proteïna petita (serina + alanina + 
hidroxiprolina) 1300 KDa

• arabinosa
• beta-carotè
• beta-damascenona OE
• Calci
• carbohidrats 71% FUL, 78% FLO, 

45% FRU
• carotenoides
• ciclohexanol-5.metil-2-(1-metil-etil)-

[1S-(1alfa,2beta,5beta)]
• crisina àcids FUL
• cumarines LLA TIJ
• decanal OE
• dihidro.geraniol
• (E).beta-ionona OE
• (E)-beta-ocimè
• emodols
• escopoletina
• esteroides LLA TIJ
• esterols LLA TIJ
• eucocianidina FLO
• fenil-acetaldehid OE
• fenols
• Ferro
• fibra
• flavonoides
• Fòsfor
• fructosa  2% FUL, 8% FLO
• glucosa 3% FUL, 7% FLO

• grassa 3% FUL, 3% FLO, 9% FRU
• hipolaetina-8-O-beta-D-glucòsid-3’-

sulfat
• hipolaetina-8-glucurònid
• iso-mentol
• L-arabinosal
• L-rhamnosa
• leucocianidines
• malvidina FLO
• malvina FLO
• malvidín-3-glucòsid FLO
• malvidín-3,5-diglucòsid FLO
• malvona A (=2-metil-3-metoxi-5,6-

dihidroxi-1,4-naftoquinona) 
• manolil-malvina
• mentol-trans-1,3-trans-1,4
• midó
• mucílag 7% FUL
• niacina
• oli essencial: carbohidrats 25% + 

alcohols 19% + àcids 16% + èters 
5% + cetones 7% + èsters 12% + 
aldehids 2% 

• oligoelements: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, 
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Mg, Mn, 
Na, Ni, Pb, Sn, Sr, Sb, Si, Ti, U, Zn, 
Zr 

• pentacosà
• pirogal·lol FUL
• polifenols
• proteïna 12% FUL, 8% FLO, 3% 

FRU
• rhmanosa
• sacarosa 4% FUL, 2% FLO
• saponines
• tanins
• tirosol
• trans-fitol
• trehalosa 3% FUL, 1% FLO
• vitamina A, B1, B2, C, E (alfa-

tocoferol + gamma-tocoferol)

FRUITS DE    MALVA SYLVESTRIS  

• 2-metil-6-metilèn-n-decan-2-olil-3beta-D-glucopiranòsid (=malvanoïl glucòsid) 
• beta-sitosterol-3-beta-D-glucopiranòsid
• colest-4,6,22-trièn-3alfa-ol-18(21)-òlid (=silvestrosterol C)
• colest-5-èn-3a-ol-18(21)-òlid (=silvestrosterol A)
• colest-5-èn-8(21)-òlid-3alfa-olil-3beta-D-glucopiranòsid (=silvestrogenina C)
• colest-7-èn-18(21)-òlide-3alfa-olil-3beta-D-glucopiranòsid (=silvestrogenina A) 
• colest-9(11)-èn-18(21)-òlid-3alfa-olil-3beta-D-glucopiranòsid (=silvestrogenina B)  
• colest-9(11)-èn-3alfa-ol-18(21)-òlid (=silvestrosterol B)
•



OLI ESSENCIAL   MALVA SYLVESTRIS  
[* aroma més típica]

• (12Z)-pentacosè
• (2E)-hexenol
• (3E,5E)-octadièn-2-ona
• (9Z,12Z)-àcid octadienoic-metil èster

2%
• (E,E)-geranil-linalool
• (E)-1,2,3-trimetil-4-propenil-naftelè
• (E)-alfa-bergamotè
• (E)-anetol 1%
• (E)-beta-farnesè 0.5%
• (E)-beta-ionona* 0.5%
• (E)-beta-ocimè*
• (E)-iso-eugenil-benzil èter
• (E)-pinocamfona
• (Z)-muurolà-4(14),5-diè
• 0.5%
• 1-(2-metilèn-3-butenil)-1-(1-metilèn-

propil)-ciclopropà * 0.5%
• 1-adamantol
• 1-heptacosanol
• 1-hexadecè
• 1-metil-ciclo-dodecà
• 1-metil-ciclo-heptanol
• 1-nonadecanol
• 1-nonadecè
• 1,21-docosadiè
• 14-metil-8-hexadecín-1-ol
• 14-metil-metil-èster de l’àcid 

hexadecanoic
• 16-octadecenal
• 2-acetil-pirrol
• 2-metoxi-4-vinil-fenol 6%
• 2-pentil-furà*
• 2,2’,5,5’-tetrametil-bifenil
• 2,3-dihidro-benzo-furà** 1.5%
• 2,6-dimetil-ciclohexanol
• 2,6-dimetoxi-fenol
• 3-decanona
• 3-metil-2-(3,7,11-trimetil-dodecil)-

furà 0.5%
• 3,3-dimetil-1-butè
• 3,8-dimetil-decà 4%
• 4,5-metilèn-fenantrè
• 4,8,12-trimetil-trodecan-4-òlid
• 6-propil-tridecà
• 6,10,14-trimetil-2-pentadecanona 

4%
• 9,12,15-àcid octadecatrienoic-metil 

èster 4%
• 9H-fluorèn-9-ona
• àcid decanoic
• àcid dodecanoic*
• àcid hexadecanoic 10.5%
• àcid hexanoic 1%

• àcid linoleic 3%
• àcid linoleic-etil èster
• àcid nonanoic 1%
• àcid oleic
• àcid tetradecanoic
• àcid tridecanoic
• acorenona
• alcohol fenil-etílic* 0-.5%
• aldehid de lilà*
• alfa-bisabolol-òxid A
• alfa-calacorè
• alfa-copaè*
• alfa-humulè
• alfa-humulè-epòxid II
• alfa-muurolè
• alfa-terpineol 0.5%
• alfa-terpinil-acetat
• ar-curcumè 0.5%
• aromadendrè
• benzaldehid
• benzofenona
• beta-atlantol
• beta-bisabolè
• beta-cariofil·lè 0.5%
• beta-ciclocitral
• beta-cubebè
• beta-damascenona* 0.5%
• betal-selinè
• borneol* 0.5%
• càmfora* 0.5%
• cariofil·la-4(12,8(13)-dièn-5-alfa-ol
• cariofil·lè-òxid 0.5%
• carvacrol 0.5%
• carvona 0.5%
• ciclo-hexadecà
• ciclo-tetradecà
• cimèn-8-ol
• cumín-aldehid 0.5%
• decanal*
• delta-cadinè
• di-iso-butil-ftalat 0.5%
• dibutil-ftalat 0.5%
• dihidro-actinòlid
• docosà
• endo-arbozol
• epi-alfa-cadinol
• epi-beta-cariofil·lè
• estragol
• etil-carvacrol 1%
• eudesmol
• eugenol 1.5%
• fenantrè** 2%
• fenil-acetaldehid* 0.5%
• fitol 1%



• fluoroantè 0.5%
• furfural*
• gamma-nonalactona
• geranil-butanoat
• globulol
• heptacosà 3%
• hexadecà
• hexadecanal
• hexadecanol 0.5%
• hexanol
• iso-forona
• iso-mentona
• linalool 1%
• linalool-acetat
• llimonè* 0.5%
• mandenol 0.5%
• manool 0.5%
• megastigmatrienona
• mentil-nonaoat
• mentol* 1%
• mentona
• metil-eicosanoat

• metil-èster de l’àcid 11-
hexadecenoic

• metil-eugenol
• metil-heptadecanoat 0.5%
• metil-hexadecanoat 1.5 %
• metil-iso-palmitat
• metil-maleat
• metil-octadecanoat
• metil-pentadecanoat
• metil-tetra-decanoat
• nonacosà 0.5%
• nonadecà
• nonanal*
• octacosà
• octil-iso-decil-ftalat
• p-cimè
• pentacosà 5%
• pentadecà
• tau-muurolol o.5%
• terpinèn-4-ol*
• tricosà 3%

OLI NO ESSENCIAL (fulla)

• àcid pentadecanoic 7%
• àcid palmític 18%
• àcid palmitoleic 2%
• àcid esteàric 4%
• àcid oleic  11%
• àcid linoleic 12%
• àcid linolènic 43%

• àcid araquidònic 0.5%
• àcid behènic 1%
• SFA 23%
• UFA 76%
• MSFA 20%
• PUFA 56%
•

var.   MAURITIANA  

• 3-metil-tricosà FLO
• alcohols
• aldehids
• carbohidrats
• eugenol FUL

• fitol FUL
• pentacosà FLO
• polisacàrid  
•  11 KDa  : L-rhamnosa + 

àcid D-galacturónic + D-

galactosa + àcid D-
galucurònic

• tricosà FLO

MÉS INFORMACIÓ

―LILLIAN BARROS, ANA MARIA CARVALHO, ISABEL CFR FERREIRA: «Leaves, flowers, immature
fruits  and  leafy  flowered  stems  of  Malva  sylvestris:  a  comparative  study  of  the
nutriceutical potential amd composition. Foof and Chemical Toxicology 48 (2010: 1466-
1472.

―ATSUSHI USAMI,  YUSEI KASHIMA,  SHINSUKE MARUMOTO,  MITSUO MIYAZAWA:
«Characterization of aroma-active compounds in dry flower of Malva sylvestris L. by GC-
MS-O analysis and OAV calculations». Journal of Oleo Science 62 (8) 563-57 (2013)



ESPÈCIES SIMILARS a la   M. sylvestris   (i amb virtuts similars)  

Malva neglecta (=rotundifolia): pètals
blanquinosos, de més de 10 mm;
mericarps llisos, arrodonits a sobre;
peces del calicle linear-oblongues; fulles
de 2-5 cm amb 5-7 lòbuls poc profunds.
Mata de dos pams.

Malva parviflora: flors blanques axil·lars
fasciculades; pètals de 4-5 mm; mericarps amb
marges alats, i fortament reticulats; mata ajaguda,
de dos pams.

Lavatera cretica: calicle
fomat per 3 peces amples
soldades, més curtes que el
calze; totes les flors
fasciculades, una mica
blavoses; fulles amb lòbuls
poc marcats (1/5). Planta
que pot arribar a 2 m
d’alçària.

Lavatera cretica (foto ALBERT 
MALLOL)

Lavatera cretica (foto: ALBERT MALLOL)

Malva neglecta (Flora danica)

Malva parviflora (foto ALBERT MALLOL)

Malva neglecta (foto: 
ALBERT MALLOL)


