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NOMS POPULARS

Alemany: Aufrechtes glaskraut/Glaskraut / Mauerglaskraut
Anglès: Pellitory of the wall/Common pellitory / Eastern pellitory-of-the-wall / Erect

pellitory-of-the-wall / Lichwort / Pellitoeries of the wall / Pellitory / Upright
pellitory

Àrab:   /   /   /  / الفار   ودن الطير لسان الريح حشيش حريقة المخزنية الزجاج حشيشة
Aragonès: agarraparedes, atraviesa murallas, beletón, paletaina, paletaria, palietaria, 

paredaña, paretaina, paretaña, yerba de las ruinas, yerba pegajosa/ 
agarraparedes, atraviesamurallas, beletón, caracolera, hierba de las 
ruinas, ierba de las ruinas, paletaina, paletaria, paredaña, paretaina, 
paretaña, parietaria, yerba caracolera, yerba pegajosa, yerba 
pegalosa, yerba tripera. 

Bable: Paletilla
Basc/Euskera: Maria belarr, andredena, andredena Maria-belarr, charranguilla, 

gibelbelarra, horma-belar, horma-belar sendakari, horma-belarra, muru 
belarr, muru-belarr, odar, odol belarr, odol belarra, odol belharr, odol-
belarr, odol-belharr, odolbelarra, orma belarra, orma-belar, orma-belarr, 
ormabelarr, ormabelarra, paretabelarra, zain-gorri, zigu. 

Castellà: Parietaria/Hierba del muro/ albahaca de río, albahacaa de río, albahacaa 
fina, albahaquilla, albahaquilla de culebra, albahaquilla de muro, 
albahaquilla de río, albahaquilla del muro, albahaquilla loca, babosa , 
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beletón, caracolera, caracolera a secas, carqueruela, cañaroya, cañarroya, 
estrellita, flor del jilguero, hierba caracola, hierba caracolera, hierba de San 
Pedro, hierba de la orina, hierba de las paredes, hierba de las ruinas, hierba
de muro, hierba del mundo, hierba del muro, hierba diurética, hierba loca, 
hierba para el higado, hierba para el hígado, hierba para la hepatitis, hierba
para las piedras del riñón, hierba para orinar, hierba roquera, hierba 
ruquera, morella roquera, ortiga muerta, ortiguilla muerta, paletaria, 
parentaria, paretaria, parietaria, parietaria caracolera, paritaria, pata de 
nuez, pegajosas, pegapechos, pelosilla, pelusilla, planta para la acidez de 
estómago, repegachosa, repegajosa, repegalosa, rompepiedras, roquera, 
yerba caracolera, yerba de San Pedro, yerba de vidro, yerba del muro. 

Català: Morella roquera/Blet de paret / Herba apegalosa / Herba de / Herba de la 
Mare de Déu / Herba de mur / Herba de paret / Herba roquera / 
Morellosa/Rocamorella/blet de paret, blets de paret, cama de perdiu, cama-
roja, camaroig, caragolera, cargolera, granadella, herba apegalosa, herba 
caragolera, herba cargolera, herba de Nostra Dama, herba de Nostra Dona, 
herba de Sant Pere, herba de cargol, herba de la Mare de Déu, herba de la 
pedra, herba de mur, herba de paret, herba de sant Pere, herba del caragol, 
herba del cargol, herba roquera, maia, Maria roquera, mollera roquera, 
mollerosa, molleroses, mollerusa, morella, morella borda, morella de paret, 
morella roquera, morellassa, morelles, morelles de paret, morellosa, 
parietària, penetrari, rocamorella, roquera, aferradissos, maia, malles, 
morella roquera, brossa de cementeri , brossa roquera, herba de paret, 
herba morella, herba paret, llavatassa, llavatasses , molla roquera, 
paletària, rapa-morella

Danès: Almindelig springknap/Læge murnælde / Murnælde / Sankt peders urt / 
Springknap

Eslovac: Múrovník lekársky
Eslovè: Krišina navadna / Navadna krišina
Finlandès: Pystymuuriyrtti
Francès: Casse-pierre / Espargoule / Perce-muraille/ Gamberoussette/ Herbe à 

bouteille
Gaèlic: Feabhraíd reatha
Gaèl·lic: Paladr-y-wal dwyreiniol
Gallec: alfavaca-da-cova, alfavaca-de-cobra, alfávega de cobra, caracoleira, 

colerinha, douradiña, erba-fura-paredes, erva-das-muralhas, erva-das-
paredes, erva-de-nosa-senhora, erva-dos-muros, herba das paredes, herba 
dos muros, herba fura paredes, paleiro, paletaina, paletaria, palietaria, 
palitaina, palitaria, parietária, pulitaina, pulitária, urtiga mansa. 

Grec: Ανεμολύτι / Ελξίνη η φαρμακευτική / Παριετάρια / Περδικάκι
Holandès: Groot glaskruid/Glaskruid soort
Hongarès: Közönséges falgyom/Falfű / Falgyom / Falifű / Kőrontó fű
Italià: Erba vetriola/Vetriola comune/Erba vento / Gamba rossa / Parietaria
Noruec: Blidnesle
Persa/Farsi:  آفیسینالیس اریتاریا
Polonès: Parietaria lekarska/Pomurnik / Pomurnik wielki
Portuguès: Fura-paredes/ alfavaca, alfavaca da cobra, alfavaca de cobra, alfavaca-da-

cova, alfavaca-de-cobra, alparietária, cobrinha, colerinha, erba-fura-
paredes, erva do muro, erva-das-muralhas, erva-das-paredes, erva-de-
Nossa-Senhora, erva-de-Santana, erva-de-nosa-senhora, erva-dos-muros, 
erva-fura-paredes, helxina, napolitária, paleiro, paletaina, palietaria, 
palitaina, palitaria, parietária, paritaria, pulitaina, pulitária, urtiga-mansa

Suec: Väggört
Turc: Yapışkan otu
Txec: Drnavec lékařský/Drnavec lékaoský
Ucraïnès: Настінниця лікарська



DESCRIPCIÓ BOTÀNICA

La família  de les  Urticàcies  es  distingeix  per  les  flors  sense corol·la,  superovàriques,
dialisèpales, amb tiges no nodoses, plantes no aquàtiques, 4 estams i 4 sèpals, fruit amb
una sola llavor inclòs dins el periant.

Dins les Urticàcies, el gènere Parietaria es distingeix per les fulles alternes, enteres, amb
estípules o fulletes imitant-les, planta pubescent amb pèls blans, les flors masculines
amb 4 estams, amb bractèoles i 4 sèpals; estil terminal, estigma en pinzell; fruit ovoide
comprimit. 

La Morella Roquera és una herba perenne, poc densament pubescent, erecta, ramificada
des de la base, de 10 a 80 cm d’alçària, de tiges rogenques si està exposada al sol. Pèls
de  les  tiges  i  de  sobre  els  nervis  foliars  corbats  però  no  urticants.  Fulles  alternes,
el·líptiques-lanceolades, enteres, peciolades, una mica atenuades als dos extrems. Limbe
foliar de 1-5 × 0.5-3 cm. Conté cistòlits, reservori de CO2. Flors de 2-4 mm, subsèssils,
verdoses o rogenques, en glomèruls de 3-7, a l’aixella de les fulles a la zona superior de
les tiges. Hi ha flors femenines, en general situades al centre del glomèruls; algunes rares
flors masculines; i flors bisexuades, envoltades per bràctees lliures i un perigoni amb 4
lòbuls  en  tub  campanulat  de  menys  de  3  mm  després  de  la
fecundació. Estams 4, doblegats dins la poncella i redreçats de
sobte a l’obrir-se la flor, cosa que fa que es desprengui un núvol
de pol·len. Grans de pol·len de 15 micres de diàmetre, esfèrics, 3-
(4,5)-zonoporats,  amb  exina  prima  però  engruixida  al  voltants
dels  porus,  i  intina  prima  amb  uncus  a  vegades  poc  visible.
Pol·linització a la primavera i a la tardor.  Fruit en aqueni, ovoide,
negre, brillant, de 1.5-1.8 mm. Queda dins el perigoni sec que
només és acrescent a les flors bisexuades.  

SUBESPÈCIES

La subespècie anual s’ha descrit com a típica o Parietaria officinalis, de fulles de fins a
12 cm de longitud, llargament atenuades als dos extrems, i periant campanulat de fins a
3 mm a la fructificació.
 
La  subespècie  perenne  s’ha  descrit  com  a  ssp. judaica de  Parietaria  officinalis o
Parietaria judaica. Té les fulles de fins a 7 cm i el periant tubulat de més de 3 mm (3.5)
a la fructificació. Per a  GEORGES ROUY (1927) la varietat típica (ramiflora)  és comuna
arreu.  Les altres  dues varietats són més aviat  rares.  La var.  microphylla fa  les tiges
ajagudes  o  ascendents,  les  fulles  oval-lanceolades  molt  menudes,  i  les  flors  també
menors.  La  var.  fallax fa  les  fulles  lanceolades-oblongues,  les  tiges  simples,  poc
atenuades, glomèruls amb poques flors, bràctees decurrents formant un involucre de 7-9
folíols més curts que les flors.

La  subespècie  erecta té  el  periant  campanulat,  glomèruls  densos  amb moltes  flors,
folíols de l’involucre lliures; les fulles llargament atenuades als dos extrems, tiges dretes
poc ramificades o simples, rel fibrosa. Es fa a Europa no massa al Nord i Àsia occidental,
meridional i central. A França es troba a Alsàcia, voltants de París, Delfinat, Savoia i fins
les Cévennes. 

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Parietaria officinalis (sensu sctricto) es fa a Europa, des de França a Turquia, però no
a la península hispànica. És una (sub)espècìe més aviat rara. 

gra de pol·len de
Parietaria



Parietaria judaica es fa en parets, marges de camins o camps i horts, sobre esquerdes
o sòls nitrificats. Es fa a Àsia occidental i meridional i a Europa i la conca mediterrània.
Introduïda a Amèrica del Nord.

ESPÈCIES SIMILARS

D’entre les 14 espècies que hi ha a món, als Països Catalans podríem trobar, a més de la
Parietaria judaica: 

Parietaria mauritanica: es fa a la meitat Sud de la península hispànica i a les Balears.
Es distingeix per ser anual,  pel  periant fructífer de 2-3 mm, més llarg que les seves
bràctees, per les flors bisexuades nombroses i per les fulles acuminades.

Parietaria lusitanica:  es fa  a la  meitat  Sud de la  península hispànica i  al  centre,
Balears i  a la vora la costa a Catalunya. En concret,  vora Tortosa (Barranc de Sant
Antoni), a Castell d’Aro (font d’en Barceló), Illes Medes, Port-Bou (Mas dels Budellers), i
Serra de l’Albera. Es distingeix per ser anual, pel periant fructífer de 1.5-1.7 mm igual o
més curt que les seves bràctees; per les flors bisexuades escadusseres, i per les fulles
curtament acuminades. 

Parietaria oficinalis ssp. officinalis al món, segons Plants of the World

Parietaria judaica al món, segons GBIF



HISTÒRIA

DIOSCÒRIDES (segle I), recull alguns noms que al seu temps donaven a la planta: 
• anatetaménon 
• apáp 
• asyría 
• helxínē 
• Hērákleion 
• hygieinē agría 

• kannokhersaía 
• kannokhersaía 
• kissánthemon 
• kittámpelos 
• klybádion
• parthénion 

• polyōnymon  
• psykhoulkós 
• siderîtis 
• sykotrágos

Fotos de l'herbari UIB: Parietaria mauritanica, Parietaria lusitanica



Però en destacava el  de  helxínē.  Tenia la planta per astringent i  refrigerant. Per fora
l’aplicava en erisipeles, cremades, ganglis inflamats, callositats. Contra l’erisipela i els
herpes recomanava aplicar el suc de la planta amb blanc de Plom. Per prendre, el suc es
pot barrejar amb cerat de henna. El suc, barrejat amb greix de boc, s’empra contra la
poagre.  El  suc  convé  als  qui  tenen  tos  cronificada.  En  gargarismes  convé  als  qui
parteixen d’amigdalitis. Contra l’otitis és millor barrejar-lo amb oli de roses. 

Per a NICHOLAS CULPEPER (segle XVII), el «Pelitory of the wall» és planta regida per Mercuri.
La massa de mel amb la planta va bé contra la tos. I l’asma.  El suc (100 g) és un bon
remei  contra  els  càlculs  renals  i  l’anúria.  També  es  pot  aplicar  en  ènema  contra
lumbàlgia,  mal  de  ventre,  o  disúria;  o  la  planta  escalfada  sobre  una  llosa  amb  vi
moscatell aplicada al ventre per fora.  La decocció (beguda) alleuja els dolors de la matriu
i fa venir la regla. També lleva les obstruccions al fetge, ronyons i melsa.  En gargarismes
va  bé  contra  el  mal  de  coll.  El  suc  mantingut  a  la  boca  alleuja  el  mal  de  queixal.
L’hidrolat o destil·lat aquós de la planta (amb sure), neteja la pell de pigues, impureses,
taques, cremades, barbs, i llúpies.  El suc ficat a l’oïda lleva els acúfens i el dolor de
l’otitis.   Contra els petits tumors calents,  les cremades o escaldades va bé l’hidrolat
aplicat en compreses.  El suc amb oli de roses i blanc de Plom  neteja les nafres al cap
dels nens a la vegada que ajuda a que no caigui  el  cabell.   El mateix s’aplica a les
hemorroides.  Barrejat  amb greix  de boc va bé contra la gota i  la poagre.  Contra les
fístules va bé els suc amb una mica de sal.  El suc escalfat aplicat a les ferides verdes els
cura en tres dies. Contra la tendinitis o contusions s’aplica la pasta feta amb el suc i
malves bullint-ho en vi, segonet de blat i farina de fesols i una mica d’oli. El suc clarificat
i bullit fins a consistència de xarop, amb mel, evita pel matí la hidropesia.    

ESOTERISME

El 25 de Març o Dia de l’Anunciació de Maria, a la Toscana era costum dur unes rames
de «Erba della Madonna» a casa. Si s’obrien les flors, era bon senyal; sinó s’obrien al cap
de pocs dies, era mal auguri. 
Dur un tros de la planta, com amulet, a sobre, va curant les hemorroides. 

PROPIETATS MEDICINALS DE LA   PARIETARIA JUDAICA  

• anafrodisíaca 
• analgèsica
• antiàlgica
• antiinflamatòria
• antioxidant
• astringent
• cicatritzant
• colagoga
• colerètica

• comestible tendra (en truita)
• depurativa
• diürètica
• emol·lient
• esternutatòria
• laxant
• regula restrenyiment
• sedant
• vulnerària

Com a depuratiu de les sangs, va bé prendre aigua de Morelles (Parietaria officinalis),
feta bullir 2 minuts, però sense reescalfar-la. Ho diu el XIC DE CURGUEROLA del Mas de
les Selles de les Llosses.

USOS MEDICINALS DE LA MORELLA ROQUERA

• abscessos profunds després 
d’operacions quirúrgiques UE

• amigdalitis

• anèmia
• anorèxia
• anúria



• arenilla als ronyons
• asma (+ mel + llimona)
• bronquitis (+ mel + llimona)
• càlculs biliars
• càlculs renals
• calor
• càncer
• catarro
• cistitis
• colesterol alt
• còlic nefrític
• contusions
• cremades
• cucs intestinals
• dermatitis
• diarrea vírica
• disúria
• eclàmpsia: 80 g suc
• edemes
• escarlatina
• esquerdes als mugrons
• estomatitis
• faringitis
• febre
• ferides putrefactes o verdes
• fissures anals
• fístules
• furóncols
• ganglis inflamats
• gonorrea
• gota
• grip intestinal
• hemorroides UE
• hepatitis
• herpes (amb acetat de Plom)

• hipertensió
• infecció d’orina
• infertilitat sexual
• lepra
• mal de cap
• mal de coll UE
• mal d’estómac
• mal de panxa
• mal de queixal
• mala circulació
• manca d'intel·ligència (bany general

en nens)
• nerviosisme 
• obesitat
• oligúria
• otitis
• picades d’insectes
• picors
• pielonefritis
• pigues
• poagre (+ greix de boc UE)
• post-part
• prostatitis
• psoriasis
• pulmonia UE
• reuma
• tendinitis
• tinya
• tos seca
• triglicèrids alts
• uretritis
• urticària
• vaginitis
• xantomes
• xarampió

VETERINÀRIA

Morella  Roquera  (Parietaria  officinalis),  per  les  truges que  després  de  parir  tenen
anorèxia. Se’ls barreja amb el menjar, tallada, o amb Ceba, Carbassa i farina. Ho diu la
MERCÈ PALOU de Serradell de Gombrèn.
Als gossos que tenen dermatitis amb picor  els convé menjar les fulles. També els va bé
beure  l’aigua de  bullir  la  morella  roquera amb cua de cavall,  o  aplicar-la  a  la  zona
afectada. També els convé quan tenen càlculs a l bufeta de l’orina o als ronyons.  
Als bous amb nefritis se’ls donaven 2 L d’aigua (colada) on s’han bullit 500 g de planta
tendra.

ALTRES USOS

Per netejar els vidres i per netejar els estris d’aram i llevar-ne l’òxid. L’aigua s’havia afegit
a la  llet  per  aigualir-la  i  a  la  vegada dissimular-ho,  ja  que aleshores la  llet  no perd
densitat. Com a joc infantil es posa una fulla sobre la roba perquè hi quedi enganxada. 



 POSSIBLE TOXICITAT

El pol·len sol desencadenar al·lèrgies a força persones. Hi ha hagut casos molt greus i
alguns casos mortals. El tractament d’urgència és amb adrenalina o cortisona i el no
urgent amb antihistamínics, a més de retirar les plantes o no anar a la vora d’elles. 

DOSIFICACIÓ

Sempre és molt millor emprar la planta tendra o el suc que no pas la planta seca; i més
encara si s’ha assecat fa temps. 

• Extracte fluid: 50 gotes 3 cops al dia.
• Infusió/decocció: 15 g/L. (S’hi pot afegir pela de taronja per millorar el sabor).
• Suc de la planta tendra: 1-10 cullerades al dia.
• Tintura: 100 gotes 3 cops al dia.
• Xarop: 3 cullerades al dia.

PRINCIPIS ACTIUS DE LA   PARIETARIA JUDAICA  

• àcid glicèrid
• àcid glicòlic
• amargants
• flavonoides
• glucòsids
• kaempferol

• mucílag
• nitrat potàssic
• oxalat càlcic
• Sofre
• tanins




