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Perera en flor. Foto: JULIEN BARATAU



"Peral de Tia Quiteria", al NE de León. Foto:
ERNESTO RUBIO VELARDE

Perera holandesa de 380 anys

La perera més alta d'Estònia (20.5 m).
Foto: HIKIHANSO



NOMS POPULARS

IDIOMA ARBRE/ PERERA FRUITA/PERA
Alemany: Kultur-birne/Birnbaum/Birne / Garten-birne

/ Gemeine birne / Holz-birne / Holzbirnbaum
/ Holzbirne / Kultur-birnbaum / Wild-birne /
Wilder birnbaum

Birne

Anglès: European pear/Common pear / Espalier pear
/ Garden pear / Pear / Pear tree / Wild pear

Pear

Àrab: 
إنجاص/ كمثرى Kamuthraa/ كمثرى

Armeni: 
 /  Տանձենի բարձր Տանձենի սովորական / tandzՏանձ

Basc/
Euskera Udare, madari, txermen

Castellà: Peral europeo/Pera / Peral / Peral común / 
Perello / Piruétano 

Pera

Català: Perera/Perer Pera

Danès: Almindelig pære/Vild pære / Pære Paere

Eslovac: Hruška obyčajná Hruška

Eslovè: 
Hruška/Navadna hruška / Žlahtna hruška

Hruška

Estonià: Harilik pirnipuu Pirn

Finlandès: Päärynä/Päärynäpuu Päärynä

Francès: Poirier commun/Poirier Poire

Gaèlic: Piorra fiáin Piorra

Gal·lès: Coeden ellyg/Gellygbren / Gellygen / Perbren
/ Perwydden / Rhwnen / Rhwningbren / 
Rhwningwydd / Rhwnynen

Gellygen

Grec: 
Αχλαδιά/Άπιος η κοινή / Αππιδκιά / Αχλαδια

Achládi/ αχλάδι

Hebreu: אגס אגס

Holandès: Eetpeer / Gewone peer / Peer Peer

Hongarès: Nemes körte/Körte Körte

Italià: Pero comune/Perastro / Pero / Pero 
domestico / Pero selvatico / Pyrus communis

Pera

Japonès: 
セイヨウナシ/せいようなし Nashi/ 梨

Nepalès: Nasapati नाशपाती/ Nâsapâtï

Noruec: Pæretre/Pære Paere

Persa/Farsi: 
اروپایی  گالبی گلابی

Polonès: Grusza pospolita/Grusza domowa Gruszka

Portuguès: Catapereiro / Pereira / Pereira-brava / 
Pereira-comum Pera

Rus: Гр ша обыкнов нная/Д кая грушау́ е́ и́ груша/ Grusha

Suec: Päonträd / Päron Päron



Turc: Armut Armut

Txec: 
Hrušeň obecná

Hruška

Ucraïnès: Груша звичайна груша/Hrusha

Xinès: 西洋梨 梨/ Lí

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA

Dins la família de les Rosàcies, les plantes del gènere Pyrus (=Pirus) es distingeixen per
no tenir agullons, no ser herbàcies sinó llenyoses, tenir el fruit carnós, tenir el calze
soldat a l’ovari i el fruit coronat per les restes del calze (amb lòbuls petits no foliacis), no
exsudar  goma  per  les  ferides  el  tronc,  tenir  les  flors  pedunculades  no  solitàries,
agrupades en fascicles umbel·liformes, tenir en fruit amb un endocarpi prim, i tenir les
anteres vermelles, els estils del tot lliures, el fruit en pera. En canvi el gènere Malus té les
anteres blanques, els estils soldats a la base i el fruit en poma.
La perera pot arribar a uns 20 m d’alçària, tot i que normalment no passa dels 7.  Les
branques poden tenir algun espina (branca curta acabada en punxa). Els borrons són
glabres. Les fulles són ovals amb el limbe (3-7 × 2-5 cm) igual o una mica més llarg que
el pecíol. Primer el limbe és avellutat als marges, després glabre. Les flors arriben a 15-
20 mm de diàmetre, amb peduncles glabres o peluts. Els lòbuls del calze es marceixen.
El sèpals són glabres a l’ungla. El fruit a la varietat silvestres arriba a 4 cm de diàmetre.

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Hom suposa que la perera silvestre és planta europea, de l’Est d’Europa  i del Caucas. El
seu cultiu ha desenvolupat unes quantes varietats i s’ha estès per les zones temperades
del món. A Catalunya estan catalogades dues pereres: la de Can Xandri (Alp) [5 m h; 2.4
m vc; 6 m capçada] i la d’en Moixau (Pla de l’Estany) [8 m h; 1,8 m vc; 11 m capçada].
També  destaquen la perera de Can Perramon (Ribes de Freser) [h=13 m; vc= 1.9 m;
capçada 5,5];  a  Cava*  el  perer  de Sant Cristòfol  [h= 10 m;  vc= 2.4]  i  el  perer de la
Colomina o del camp de l’era [h=10 m; vc= 2.3; capçada 10 m]. Una altre és la perera de
Cornellana [h= 9M, vc=3 M, capçada 10 m]. Al món, la perera amb el tronc més gruixut
sembla ser la de Feld, Chouzovy (Tzèquia) pels seus 4.8 m de volt de canó.  La més alta
la de Väiñese tare Körval, Pärase Küla (Estònia) pels seus 20.5 m d’alçària. I la més vella
la de Heilige Geesthofje, Paviljoensgracht 125, Den Haag, (Països Baixos) pels seus 380

Pyrus communis al món, segons GBIF



anys. *POUM 2009 Ple 2009.07.31(Edicte aprovació POUM), Catàleg de bens protegits (art. 122) nivell2. Elements

paisatgístics d'interès local (BCIL) *]

LITERATURA

«Poner las peras al cuarto». Expressió castellana que explica un acte de reprensió forta.
«No le pidas peras al olmo». 
«El vino de las peras ni lo viertas ni lo bebas, ni lo des a quien bien quieras, mas lávate
con él las muelas».
«Tot ho vol, sac i peres». 
«Any de peres, mal per les eres»,.
«Amb ton senyor no hi vulguis partir peres, que ell menjarà les madures i tu les verdes». 
«Qui no doni de ses peres que no n’esperi d’alienes».
«La pera i la dona la que calla és la bona»
«Qui diu mal de la pera, aqueix la vol sencera».
«Al·loteta, robadora, a qui vos compararé? A la flor de la perera o a les roses del roser? A
la flor de la perera jo us comparo per blancor i a les roses del roser jo us comparo per
l’olor». 

HISTÒRIA I CULTIU

Cap a l’any 700 a.C. hi havia pereres als jardins de Sennacherib a Nínive. El segle XVII
es van començar a registrar varietats de pera. 
Per a DIOSCÒRIDES (segle I) la pera és astringent i en emplastres frena els fluxos. No convé
menjar-ne en dejú. Les fulles també són astringent. La cendra del tronc de la perera
ajuda als qui s’ofeguen per efecte de bolets. Si es couen les peres silvestres amb aquests
bolets verinosos, no ens intoxicarem.
Per  a  NICHOLAS CULPEPER (segle  XVII)  la  perera  és  arbre  de  Venus.  Les  peres  molt
madures i toves fan anar de ventre però les dures i aspres restrenyen Les peres cuites
amb mel van molt bé per a l’estómac. Les peres dures i més encara les silvestres petites
aturen la sang i desinflamen i refreden les ferides (verdes).  

Els principals països productors en tones de peres el 2018 varen ser Xina (16 milions),
Estats Units 730 mil),  Itàlia (715 mil),  Argentina (565 mil),  Turquia (520 mil),  Països
Baixos (400 mil), Sud-Àfrica (400 mil), Bèlgica (370 mil), Espanya (330 ml) i l’Índia (328
mil). 

https://infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/peras.htm

PROPIETATS MEDICINALS DE LA PERA

• allarga la vida
• ansiolítica
• antídot de bolets verinoses (cua de

la pera)
• antihipotensiva
• antioxidant
• antipútrida
• astringent
• cosmètica UE
• depurativa
• digestiva

• diürètica d’àcid úric
• estomacal
• febrífuga
• laxant suau
• refrescant
• rejoveneix
• remineralitzant
• sedant de les vies urinàries

https://infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/peras.htm


USOS MEDICINALS DE LA PERA

• artritis
• astènia
• càlculs d’àcid úric
• còlera
• còlics
• convalescències
• debilitat de la melsa
• depressió nerviosa
• diabetis
• diarrea
• embaràs
• esclerosis hepàtica
• espasmes

• esteatosi hepàtica
• estrès nerviós
• febrer
• gota
• hidropesia
• infeccions urinàries (colibacil·losi)
• melsa inflamada
• nàusees
• osteoporosis
• reuma
• tuberculosis
• tumors

USOS CULINARIS I ALTRES USOS

La sidra de peres s’anomena poiré o piquette en fracnès o perada en castellà. 
Les peres en almívar soles o cobertes de xocolata desfeta són ben prou una delícia.
La pera verda és molt indigesta; i la lloca té mal sabor. Però la pera al punt és la fruita
que menys problemes pot donar, en especial a les persones al·lèrgiques o hipersensibles. 
Amb la fusta de l’arbre se’n fan instruments musicals,  i  escultures i  peces de torn i
d’ebenisteria o d’instruments de dibuix (regle, compàs), ventalls, aparells de precisió, i
tractada amb vapor s’empra per a paraments del piano, ja que és dura, fina i lleugera. De
l’escorça se n’extreu un tint groc. De la fusta se’n pot fer carbó de bona qualitat.  

PRINCIPIS ACTIUS

Pera crua
(valor nutritiu per cada 100g)

aigua: 83,71 g restes totals: 0,33 g fibra: 3,1 g valor energètic: 58 kcal

sucre simple: 9,80 g glúcids: 15,46 g proteïnes: 0,38 g lípids: 0,12 g

Oligoelements

Potassi: 119 mg Fòsfor: 11 mg Calci: 9 mg Magnesi: 7 mg

Sodi: 1 mg Ferro: 170 µg Coure: 82 µg Zinc: 100 µg

Vitamines

vitamina C: 4,2 mg vitamina B1: 12 µg vitamina B2: 25 µg vitamina B3: 157 µg

vitamina B5: 48 µg vitamina B6: 28 µg vitamina B9: 0 µg vitamina B12: 0 µg

vitamina A: 23 UI retinol: 0 µg vitamina E: 0,12 µg vitamina K: 4,5 µg

Greixos

grasses saturades: 6 mg grasses monoinsaturades: 26 mg
grasses poliinsaturadess: 

29 mg
colesterol: 0 mg

https://ca.wikipedia.org/wiki/Colesterol
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cid_gras_poliinsaturat
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cid_gras_poliinsaturat
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cid_gras_poliinsaturat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Greix
https://ca.wikipedia.org/wiki/Greix
https://ca.wikipedia.org/wiki/Greix
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cid_gras_insaturat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Greix
https://ca.wikipedia.org/wiki/Greix
https://ca.wikipedia.org/wiki/Greix
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Composts_saturats_i_insaturats&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Composts_saturats_i_insaturats&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Greix
https://ca.wikipedia.org/wiki/Greix
https://ca.wikipedia.org/wiki/Greix
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
https://ca.wikipedia.org/wiki/Retinol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B12
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B9
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B5
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B2
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://ca.wikipedia.org/wiki/Coure
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sodi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Magnesi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Calci
https://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%B2sfor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Potassi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oligoelement
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpids
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFnes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcid
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Energia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fibra_aliment%C3%A0ria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Restes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aigua


'Conference'. Registrada el 1895 per THOMAS RIVER a Londres a la Conferència Nacional sobre la
Pera. També «adoptada» pels feligresos de les Conferències de Sant Vicenç de Paül.  Foto: GLYSIAK

'Louise-Bonne d’Avranches' registrada (i dedicada
a la seva muller, el 1770 per RENÉ LONGUEVAL.

'Llimonera' = ‘Dr. Jules Guyot’.
Registrada per CHARLES i ERNEST

BALTET cap el 1870



'Blanquilla', probablement originària dels jardins
d’Aranjuez, del segle XVIII 

'Puigcerdà' cultivada ja a l’Edat Mitjana. Similar a la
‘Comice’ 

'William's Bon Chrétien', oferida el a LLUÍS XI
per Sant FRANCESC DE PAÜLA, des de Calàbria

'Bartlett', descoberta a Bartlett, prop de Zillah (estat de Washington) el 1938.

'Anjou' originària de Bèlgica de mitjans
del XIX



'Bosc', dedicada a M. BOSC, director del jardí botànic de País el 1807. També és coneguda com la
‘Kaiser Alexander’



• 4-hidroxi-metil-prolina FRU
• acetona
• àcid abscícic FR
• àcid acètic 
• àcid alfa-linolènic FRU
• àcid aspàrtic FRU
• àcid cafeic FRU
• àcid cítric FRU
• àcid folínic FRU
• àcid gadoleic
• àcid glutàmic FRU
• àcid linoleic LLA
• àcid màlic FRU
• àcid oleic LLA
• àcid palmític LLA
• àcid palmitoleic LLA
• àcid pantotènic FRU
• àcid quínic FRU
• àcid shikímic FRU
• àcid trans-clorogènic
• àcid ursòlic FRU
• alanina FRU
• alfa-tocoferol FRU
• Alumini FRU
• amigdalina LLA
• arbutina
• arginina FRU
• Arsènic FRU
• astragalina
• Bari FRU
• beta-carotè FRU
• Brom FRU
• Cadmi FRU
• Calci FRU
• catequina
• cianidina-3-galactòsid ESC
• cistina FRU
• Coure FRU
• Crom FRU
• epi-catequina
• epi-friedelina FRU
• fenetil-amina FRU
• Ferro FRU
• fibra FRU
• fitosterol FRU
• Fluor FRU
• formaldehid 
• Fòsfor FRU
• friedelina FRU
• glicina FRU
• grassa LLA FRU
• hexanal

• hidrats de Carboni FRU
• hidroquinona
• hiperòsid
• histidina FRU
• iso-amil-alcohol
• iso-leucina
• iso-leucina FRU
• iso-quercitirina
• iso-rhamnetina-3-glucòsid
• kaempeferol-3-arabinòsid
• kaempferol-3-O-rutinòsid
• leucina FRU
• lisina FRU
• Liti FRU
• luteïna FRU
• Magnesi FRU
• Manganès FRU
• Mercuri FRU
• metil-etil-cetona
• metil-N-propil-cetona
• metionina FRU
• Molibdè FRU
• niacina FRU
• Níquel FRU
• pectina FRU
• piceol
• Plata FRU
• Plom FRU
• Potassi FRU
• prolina
• propion-aldehid
• proteïnes FRU
• quercetina
• quercetina-3-arabinòsid
• Rubidi FRU
• rutina
• Seleni FRU
• Silici FRU
• Sofre FRU
• Sodi FRU
• tirosina FRU
• Titani FRU
• treonina FRU
• trifolina
• valina FRU
• Vanadi FRU
• vitamina B1 FRU
• vitamina B2 FRU
• vitamina B6 FRU
• vitamina C FRU
• Zinc FRU
• Zirconi FRU



PREPARATS

1. Infusió de 50 ge de fulles de perera per 1 L d’aigua, però bullir-ho 2 minuts i 
reposar-ho 20 minuts. Per prendre’n 2-4 tasses al dia contra afeccions urinàries, 
de la pròstata, o contra càlculs urinaris. 

2. Infusió de 50 g de fulles de perera i 50 g de peles de poma seques per 1 L d’aigua. 
Per beure-ho a pleret contra càlculs urinaris. 

3. Decocció d’escorça de perera: 50 g /L d’aigua, bullint-ho 10 minuts. Per 
compreses i per rentar ferides i úlceres àtones. 

ESOTERISME

Somniar en una pera pot indicar matrimoni imminent. Somniar estar menant una pera
pot significar dol, i si la pera és amb vinagre, experiències negatives. Somniar en una
perera curulla de flors o de peres ha de significar un abona notícia molt decisiva i vital.
Somniar en peres caigudes de l’arbre pot significar malaltia. 

Hi ha la creença que si la Revetlla de Sant Joan a cada toc de campanades de la mitja nit
mengem una pereta de Sant Joan ens lliurarem del càncer de gola aquell any. 

Els circasians del  Caucas tenen la perera com a protectora dels  ramats.  Tallen una
perera silvestre jove, li’n lleven les rames i la duen al mas on li reten adoració. A la tardor
li fan una festa de benvinguda quan la porten a la casa, amb crits, xerinola i múscica.
Decoren la perera amb llumetes i al cim hi posen un formatge. Mengen al seu voltant
aquella dia i a la nit li donen la bona nit i el col·loquen al corral on restarà, tocant a la
paret, impassible, la resta de l’any. 

El vesc (Viscum album) crescut en una rama d’una perera és tan «sagrat» com el d’altres
arbres o més. 

El cantó suís d’Aaegau planten una perera quan neix una nena a la família. 



'Bosc'

'Doyenné du Comice', originària d’Angers de cap el
1800, però amb successives mutacions fins el 1960

'Roma', molt antiga, ideal per a coure-la amb vi. 

'Sant Joan' (Probablement instaurada el segle XIX
a Sant Boi de Llobregat per la família Castells, des

de Sud-Amèrica)


