
C U A   D E   G U I L L A

VERBASCUM SP. PL. 

Els  Verbascum primer  s’havien  agrupat  dins  les  Solanàcies  i  després  dins  les  Escrofulariàcies,  però
recentment s’han inclòs dins una nova família, les Verbascàcies. De tota manera, a la majoria de publicacions
actuals figuren encara com a Escrofulariàcies. Són plantes herbàcies, molt rarament sufruticoses, amb fulles
alternes, molt rarament quasi oposades, essent les inferiors en roseta. Les inflorescències són racemiformes,
espiciformes o paniculiformes, terminals, amb, a més, algunes parts cimoses (a vegades reduïdes a flors
solitàries  axil·lars).  La  corol·la  és  molt  lleugerament  zigomorfa,  rotàcia,  sense  gibositat  ni  esperó  basal.
Estams  5,  fèrtils.  A  vegades  4  amb  un  estaminodi  estèril  (antic  gènere  Celsia).  Fruit  en  càpsula,  amb
dehiscència septicida. 
El gènere  Verbascum es pot descriure, dins aquesta família, amb una pila de caràcters. Conté unes 360
espècies de l’hemisferi boreal, exceptuant Amèrica del Nord. Seguint a  CARLES BENEDÍ, a Flora Iberica, els
trets  comuns serien  els  següents.  Tenen indument  homogeni  format  per  pèls  glandulífers  o  pèls  tectors
(simples,  estrellats,  verticil·lats,  ramosos);  o  indument  heterogeni  format  per  pèls  glandulífers  i  tectors
(simples, 2-3-forcats). Tiges dretes, una mica lignificades a la base, llises o anguloses, a vegades alades,
amb medul·la interna, simples o molt ramificades.  Fulles generalment alternes, enteres més o menys amples,
crenulades, crenades, dentades o pinnatífides o pinnatisectes, fins i tot lirades, a vegades. Les basals en
roseta imperfecte, peciolades. Les mitjanes més o menys decurrents.  Idioblasts de parets fines, buits a la
maturitat,  a  ambdues  cares.  Bràctees  de  la  inflorescència  alternes,  foliàcies.  Flors  poc  zigomorfes,
pedicel·lades, bracteolades (les principals dels feixos).  Calze campanulat,  fes en 5 sèpals poc desiguals,
enters o dentats,  amb pilositat  diversa persistent.  Corol·la rotàcia, poc còncava,  dividida en 5 lòbuls (els
inferiors una mica més grans), en general groga (a vegades blanca o amb la gola vermellosa violàcia. En
general pilosa per fora, amb pèls glandulars o tectors, sovint puntejada, amb alguns idioblasts. Estams 4 o 5,
exerts.  Anteres  amb  dehiscència  transversal,  no  mucronades,  glabres,  transversals,  reniformes,  amb
excepcions, com ara als estams inferiors, on són adnato-decurrents o obliqües, amb punta més o menys
corbada;  també  als  superiors,  transversals  i  reniformes  (en  estams  dimorfs).  Filaments  amb  pèls  llargs,
claviformes o filiformes, blanquinosos, groguencs o purpuris, una mica translúcids a la punta. A vegades els
estams inferiors són glabres o quasi. En raríssimes ocasions tots són glabres. Ovari bilocular. Estil en part
persistent.  Estigma  hemisfèric,  espatulat,  capitat  o  discoide.  Fruit  en  càpsula  septicida,  bivalva,  ovoide,
cònica, globosa, el·lipsoïdal o obovoide. Sovint apiculada, amb valves coriàcies, bífides a la punta. Llavors
molt nombroses, marronoses, obcònico-prismàtiques, amb uns quants rengles d’alvèols, o bé subcilíndriques i
solcades longitudinalment. 
 
Al NE de la península hispànica hi ha unes quantes espècies, que a més, solen hibridar-se.

• blattaria: NE. A Tortosa s’hibrida amb V. lychnitis
• boerhavii: E: «blenera» «cua de llop»
• chaixii: NE. A Catalunya s’hibrida amb V. lychnitis o V. pulverulentum, amb V. sinuatum
• creticum: Illes Balears. 
• fontquerii (=barnadesii): València, del Xúcar al Sud: «matapeix negre»
• lychnitis: meitat N . A la Val d’Aran i fins el Canigó sol tenir flors blanques. A Núria s’hibrida amb V. 

boerhavii. 
• nigrum: Val d’Aran, Andorra. S’hi hibrida amb V. lychnitis, o V. sinuatum o V. thapsus. És el que té 

més concentració dels principis actius (forsitòsid B, leucoceptòsid B, harpagòsid, verbascòsid) . 
• pulverulentum: tota la península excepte l’extrem S. : «croca»
• rotundifolium ssp. ripacurcicum: general al NE, Montsec de Rúbies. 
• sinuatum:  tota la península. I Illes Balears. Es pot hibridar amb V. pulverulentum. 
• thapsus: N de la península. Es pot hibridar amb V. lychnitis. 
• virgatum: tota la península però escassa al terç E.: «seoane» en gallec. 



La clau, simplificada, de la «Flora manual dels Països Catalans» podria ser així: 

1. Flors totes solitàries  
• Pedicels < 10 cm

Sèpals ovats, dentats.......................................................................V. creticum

Sèpals linears, enters

◦ Toment dens, fulles gruixudes enteres.......................................V. boerhavii

◦ Toment escàs, fulles primes

▪ Flors sense bracteoles..........................................................V. blattaria

▪ Flors amb bracteoles, planta pubescent...............................V. virgatum

• Pedicels >10 cm
Estil > 18 mm, càpsula de 11 x 6 mm................................................V. fontquerii
Estil < 12 mm, càpsula 7 x 6 mm. .....................................................V. blattaria

2. Algunes flors reunides en grups  
• Fulles inferiors lirades i ondulades........................................V. sinuatum

• Fulles força enteres, planes

◦ Fulles caulinars decurrents

▪ Planta molt tomentosa, estams amb pèls blancs.....V. thapsus

▪ Planta pubescent, estams amb pèls violacis............V. virgatum

◦ Fulles caulinars no decurrents

▪ Les flors solitàries són abundants, raïm de flors simple

• Planta llanosa blanca..........................................V. boerhavii

• Planta pubescent verda.......................................V. virgatum

▪ Les flors fasciculades són abundants, panícula ramificada

• Flors blanques.....................................................V. lychnitis

• Flors grogues

◦ Anteres obliqües, decurrent.........................V. boerhavii

◦ Anteres reniformes medials perpendiculars

▪ Pèls als filaments dels estams violacis

• Planta tomentosa grisa....................V. rotundifolium

• Planta verdosa

◦ Base de les fulles basals truncada o arrodonida..........V. chaixii

◦ Base de les fulles basals cordada................................V. nigrum

▪ Pèls als estams blancs

• Fulles verdes, tija angulosa a dalt.....................................V. lychnitis

• Fulles blanquinoses, tija arrodonida a dalt.............V. pulverulentum

Potser Verbascum thapsus sigui l’espècie més paradigmàtica del gènere. V. nigrum, però, seria el més 
medicinal.



NOMS POPULARS

ALEMANY: Vollkraut
ANGLÈS: Mullein
CASTELLÀ: Gordolobo
CATALÀ: Blenera, Cua de Guilla, Cua de Moltó, Tripó
FRANCÈS: Bouillon Blanc, Molène
ITALIÀ: Verbasco
RUS: Коровяк 
VASC: Apobelarr, Ostaza. 

DIOSCORIDES (segle I) recomanava prendre una mica de la rel, amb vi, contra la diarrea.  
PLINI (segle I) la recomanava contra afeccions pulmonars, i en concret contra el panteix als cavalls. 
Santa HILDEGARDA VON BÎNGEN (segle XII) el recomanava contra la ronquera i l’afonia. 
ANDRÉS DE LAGUNA (SEGLE XVI)  assegurava que les fulles xafades aplicades als dolors de les articulacions
eren un bon remei. 
NICHOLAS CULPEPER (segle XVII) considerava aquesta planta com sota el domini de Saturn. Recomanava la
rel  bullida en vi  contra la tos crònica,  les afeccions renals  o  de la bufeta,  i  contra  hemorràgies internes
abdominals. També contra tumors a la gola. En canvi, contra les berrugues rugoses recomanava el suc de la
planta. I, per facilitar l’extracció de les punxes, les fulles bullides en vi. I contra els abscessos als engonals,
fulles a la brasa de cendres. O contra el dolor de les dislocacions, llavors xafades i bullides en vi. 
F.J.B.  QUINLAN,  (segle  XIX)  recomanava  les  flors  tendres  bullides  en  llet  contra  la  tuberculosi.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101664238

VIRTUDS
• analgèsica
• anestèsica
• antiespasmòdica
• antibiòtica (contra Escherichia coli, Haemophilus 

influenzae Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis)

• antifúngica
• antihelmíntica
• antiinflamatòria: inhibeix IL-8, MCP-1, IP-10 
• antisèptica
• antitumoral
• antivírica (influenzavirus A, B) (sinèrgica amb 

glucorònid de adamantaidna) (pseudoràbia) 
(herpes simple)

• bèquica
• bio-acumulador de Bor, Cadmi, Crom, Plom, 

Zinc.
• diürètica (més la tija)
• emol·lient
• hepatoprotectora
• insecticida (contra coleòpters trepanants de 

blat i ordi)
• mucolítica
• sedant
• sialagoga
• sudorífica
• tint (del cabell, per tornar-lo més ros)

APLICACIONS
• abscessos (fulles escaldades amb cendres)
• acúfens (oli flors)
• apendicitis
• artritis

• asma
• berrugues (suc de fulles, flors o rel; rel en 

pols)
• bronquitis
• caiguda de pèl amb picors (animals UE)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101664238


• càncer de pulmó * 
• catarro bronquial
• cistitis (rel bullida en vi)
• conjuntivitis
• convulsions (rel bullida en vi)
• cremades per insolació UE (fulles amb menta, 

bullides en aigua 5 minuts, afegint-hi un cop 
fred, vinagre)

• cremades (fulles UE)
• cucs intestinals
• diarrea (rel bullida en vi)
• dislocacions d’articulacions (llavors xafades i 

bullides en vi)
• disenteria
• èczemes
• enteritis
• EPOC (flors)
• esquerdes a la pell (llavors)
• estelles clavades (llavors o fulles xafades)
• excés de NO
• faringitis
• febre
• ferides (fulles escalivades UE)
• fetge intoxicat (transaminases altes)
• fissures a mans o peus  UE (fulles bullides en 

llet)
• furóncols (fulles UE)
• gastritis
• gastroenteritis
• glaucoma (suc de flors 3 cops al dia aplicat  

als ulls, durant una setmana)
• gota (aigua destil·lada de les flors 100 g al dia,

entre el matí i el vespre)
• grip
• hemorràgies als budells (rel bullida en vi 

negre)
• hemorroides  (fulles bullides en llet UE / UI) 

(oli de flors UE + Ramonda myconii)
• herpes simple ( a 200 ppm)
• hipertensió arterial

• infeccions vies urinàries
• laringitis
• Leishmania
• mal de cap/ pressió a l’oïda (homeopatia)
• mal d’espatlla
• mal d’orella (oli de flors)
• mal de queixal (rel bullida en vi)
• mal de ventre
• metàstasis (inhibint només moderadament 

l’adhesió cel·lular)
• mucositat bronquial excessiva
• penellons UE (fulles bullides en llet; llavors)
• peus inflats pel cansament UE
• poagre
• prostatitis (PSA alt) (amb flors de Malva)
• punxes clavades (fulles bullides en vi)
• ràbia (preventiu de l’adsorció vírica 

pseudoràbica)
• rampes (rel bullida en vi)
• refredat
• respiració dificultosa
• reuma
• ronquera
• sordesa oli flors)
• tabaquisme (homeopatia)
• talls infectats (cel·lulitis)
• tinnitus (oli flors)
• tos
• Trichomonas
• Tripanosoma (inhibició parcial)
• tuberculosi
• úlceres
• úlceres produïdes pels ranunculòsids 

(Clématis, Ranunculus)
• vertigen 

* V. thapsus inhibeix les cèl·lules A549 de càncer de 
pulmó, pel seu contingut en luteolina i 3-O-
fucopiranosil-saikogenina F

PESCA: la planta ben xafada, perquè en surti suc, es posa dins l’aigua d’un gorg o part tranquil·la d’un corrent
d’aigua. Així, els peixos queden estabornits, panxa amunt, a la superfície, i són molt fàcils d’agafar. El mètode
és il·legal a Europa, tot i ser prehistòric. Se’n diu, en castellà: «envarbascar las aguas». Segons PIUS FONT

QUER (segle XX), així els peixos es poden «coger a bragas enjutas», és a dir, sense haver-se de mullar el cul.

USOS DOMÈSTICS: Les fulles  desprenen saponines i poden emprar-se per a rentar-se el cabell. A més, la
llanositat ajuda a netejar objectes, per la qual cosa se’n deien també «frega-plats». Aquesta pelussa també



s’empra per a fer més suau el tacte intern de les sabates. El nom de «lucernària» li ve del seu ús (la tija) com
a blet, untant la tija d’oli, llar o brea. Rascada la pelussa pot emprar-se com a esca o encenalls per encendre
el  foc.  Com a  tint,  les  flors  en  aigua  donen  color  groc.  En  aigua  amb  àcid  sulfúric,  donen  color  verd
permanent. En aigua amb sosa càustica, donen color marró.  

PREPARATS
COMPRESES:  contra  la  sinusitis,  NICHOLAS CULPEPER recomanava  la  barreja  de  Chamomilla  recutita,
Origanum majorana, Salvia, Verbascum. És a dir: Camamilla, Marduix, Sàlvia i Cua de Guilla. 
Contra les hemorroides els salesians ZIN & WEIS recomanen compreses amb també fulles de Hyosciamus
niger, de Solanum nigrum i de Verbascum, bullides amb llet.   

FLOR DE BACH: es posen les flors en una ampolla transparent. Al final del dia es recull la rosada de dins i es
conserva en un potet amb brandy. No és una Flor de Bach de la llista original, però de les ampliacions sí. Es
recomana contra el desànim o falta de moral en un equip.  

FLORS PECTORALS:  Cua de Guilla (Verbascum sp.) (flors) + Malví (Althaea officinalis) + Pota de Cavall
(Tussilago) (flors) +  Pota de Gat (Antennaria dioica) + Roselles (Papaver rhoaeas)(flors) + Violeta (flors).

INFUSIÓ: com totes les plantes que contenen força saponines, la millor manera de fer la infusió és deixant-les
bullir mig minut en aigua abundant, i després deixar-les reposar dins l’aigua durant mitja hora. Per colar la
infusió és millor en aquest cas fer servir un colador de tela de roba atapeïda, sense foradets.

OLI: Uns 20 grams de flors es posen a macerar a sol i serena durant almenys 15 dies en oli d’oliva verge
(quantitat suficient per a cobrir-les). En acabat, es cola per un paper de filtre (de laboratori) i es guarda a la
nevera. Combina molt bé, contra les hemorroides amb flors de Ramonda myconii (Orella d’Os).  
Contra el mal d’oïda, es prepara un oli  macerant flors de Verbascum amb all,  ruda (Ruta graveolens, R.
Chalepensis), Calendula, Hypericum, Lavandula, vitamina E + OE Cajeput. 

COMPOSICIÓ

• (2S)-liqüiritigenina
• 10 deoxi-eucommiol
• 3-O-fucopiranosil-saikogenina F
• 6-0-alpha-L-rhamnopiranosilaucubin [V. sinautum] 
• 6-O-(2'',3''-Di-O-acil)-alpha-L-rhamnopiranosilcatalpol

[V. sinuatum]
• 6-O-(4'''-O-trans-p-coumaroil)-alfa-L-rhamnopiranosil-

aucubina 
• 6-O-(4'''-O-trans-p-metoxicinnamoil)-alfa-L-

rhamnopiranosil-aucubina 
• 6-O-[(2' '-O-trans-cinnamoil)-alfa-L-rhamnopiranosil]-

catalpol [a V. spinosum]
• 6-O-beta-D-xilopiranosilcatalpol [V. thapsiforme]
• 6-O-p-cumaroilcatalpol
• 6-O-vaniloil ajugol 
• àcid araquídic (oli llavors)(1.6 %)
• àcid behènic (oli llavors) (3 per mil)
• àcid esteàric (llavors) (16 %)
• àcid geniposídic 
• àcid linoleic (llavors) (5-60 %)
• àcid oleic (llavors) (30%)

• àcid palmític (30-65 %)
• àcid rosmarínic
• àcid thàpsic (flors) (2 per mil)
• acteòsid
• ajugol 
• Alumini (1 per mil) (fulles)
• amargs
• angoròsid A, C
• apigenin 7-O-beta-glucopiranòsid
• apigenin 7-O-glucòsid 
• aucubina (tija) (des de 0.6 per mil fins a 1.4 %)
• beta-hidroxiacteòsid  
• bis(2-etilhexil) ftalat
• Calci (fulles)(6 per mil)
• catalpol
• crisoeriol 7-O-beta-glucopiranòsid 
• cumarina
• dehidrodiconiferil alcohol-9-O-beta-D-glucopiranòsid
• dehidrodiconiferil alcohol-9'-O-beta-D-glucopiranòsid
• Ferro (fins a 0.2 per mil)



• fitosterol
• flavina
• flavonoides: apigenol, luteol, luteolina, kaempferol, 

rutòsid. etc. 
• forsitòsid B  (fenil-etanol-glucòsid)(=verbascòsid 6'-0-

beta-D-apiofuranòsid) 
• Fòsfor (fulles) (2-6 per mil)
• glucòsids iridoides
• hesperidina
• hiperòsid
• ilwensisaponin A (triterpenoide)
• ilwensisaponin C (triterpenoide)
• iridoides (aucubina, ajugol, catalpol, harpàgid, E-

harpagòsid, lasiantòsid, lateriòsid, nigròsids,etc. )
• kaempferol 3-O-β-D-glucopranòsid
• lateriòsid (fins a 5 per mil)
• leucoceptòsid
• luteolin 3'-O-beta-glucopiranòsid 
• luteolin 7-O-beta-glucopiranòsid 
• Magnesi (1-3 per mil)
• martinòsid
• mucílag
• oli essencial. A V. wiedemannianum hi ha a les flors 

pentadecà (58.2%), a les fulles (2E)-hexenal (33.2%),
i a les tiges àcid hexadecanoic (24.6%). 

• polisacàrids
• poliumòsid
• quercetina
• rotenona
• rutina
• sapogenina
• saponines (neutres i àcides, hemolítiques). Per 

exemple, a V. mucronatum hi ha: ilwensisaponina A i 
C, efectives contra dolor i inflamació.
◦ desrhamnosilverbascosaponina 
◦ mul·leina-saponines I-VII [amb 13,28-epoxi-

olean-11-èn]  
▪ 3-O-beta-D-glucopironosil-(1-->3)-beta-D-

fucopiranosil-6-deoxi- saikogenina F, 
▪ 3-O-alfa-L-rhamnopiranosil-(1-->4)-beta-D-

glucopiranosil-(1-->3)-beta-D - 
fucopiranosil-16-deoxisaikogenina F, 

▪ 3-O-alfa-L-rhamnopiranosil-(1-->4)-beta-D-
glucopiranosil-(1-->3)-beta-D - 
fucopiranosil-saikogenina F, 

▪ 3-O-alfa-L-rhamnopiranosil- (1-->4)-beta-D-
glucopiranosil-(1-->3)-[beta-D-
glucopiranosil-(1-->2)]-beta -D-
fucopiranosil-21 beta-hidroxisaikogenina F, 

▪ 3-O-alfa-L-rhamnopiranosil-(1-->4)-beta-D-
glucopiranosil-(1-->3)-[beta- D- 
glucopiranosil-(1-->2)]-beta-D-fucopiranosil-
21 beta-acetoxisaikogenina F, 

▪ 3-O-alfa-L-rhamnopiranosil-(1-->4)-beta-D- 
glucopiranosil-(1-->3)-[beta-D-

glucopiranosil-(1-->2)]-beta-D- 
fucopiranosil-16 beta-acetoxisaikogenina F 

▪ 3-O-alfa-L-rhamnopiranosil-(1-->4)-beta-D-
glucopiranosil- (1-->3)-[beta-D-
glucopiranosil-(1-->2)]-beta-D-
fucopiranosilsaikogenina F 16-O-beta-D-
glucopiranòsid 

◦ saikosaponina homòlogs: 
▪ 3-O-beta-D-fucopiranosil saikogenina F, 

saikosaponin a, 
▪ buddlejasaponines I, IV. 
▪ desrhamnosilverbasco-saponina, 
▪ mimengòsid A 
▪ songarosaponines C, D, 

◦ saponòsids (llavors: verbasco-saponòsid)
◦ songarosaponina D [ a V. sonaricum] = =   3-O-

([beta-D-glucopiranosil-(1-->4)-beta-D-
glucopiranosil-(1-->3)-]- [beta-D-glucopiranosil-
(1-->2)]-beta-D-fucopiranosil)-13 beta,28-++ 
+epoxiolea-11-èn-3 beta,16 beta,23-triol 

• saponines a Verbacum nigrum: 
◦ 3-O-([alfa-L-rhamnosil-(1-->4)-(beta-D-

glucopiranosil-(1-->3)]-beta-D-
glucopiranosil]-(1-->2)-beta-fucopiranosil)-
13 beta,28-epoxiolean-11-èn-3 beta,23-dio 

◦ 3-O-([alfa-L-rhamnosil-(1-->4)-(beta-D-
glucopiranosil-(1-->3)-beta-D- 
glucopiranosil]-(1-->2)-beta-fucopiranosil)-
11-metoxi-olean-12-èn-3 beta,23,28-triol. 

• sinuatol
• sitosterol
• Sodi (fulles) (0.3-0.7 per mil)
• stigmasterol
• sucre
• tanins
• verbalactona, de V. undulatum, almenys, derivada 

del 1,7-dioxaciclododecà
• verbascòsid**  (planta)  (0.3  per  mil)(fenil-etanol-

glucòsid) (inhibeix molt  els iNOS i que l’oli  es torni
ranci)

• verbasterol
• verbatasina A
•

Als pèls glandulars de Verbascum blattaria hi ha: 
• 1-O-acetil-2-O-[(R)-3-hidroxitetradecanoil]-sn-glicerol
• 1-O-acetil-2-O-[(R)-3-hidroxihexadecanoil]-sn-glicerol

2-O-[(R)-3-hidroxitetradecanoil]glicerol  2-O-[(R)-3
hidroxihexadecanoil]glicerol 



verbascòsid ** →

Per a més informació, consultar: 
https://phytochem.nal.usda.gov/phytochem/plants/show/2084?qlookup=verbascum&offset=0&max=20&et=

RITUALS ESOTÈRICS

1. Al Poitou, els pastors, després que els invitats a la foguera de Sant Joan haguessin donat tres tombs
al voltant del foc duent i movent cadascun una rama de noguera amb fulles, feien passar sobre les
flames rames de Cua de Guilla i nous. La Cua de Guilla per a donar protecció al ramat. Les nous per
a prevenir el mal de queixal. 

2. Alguns creuen que inclinant la mata d’una Cua de Guilla en la direcció vers la persona de la qual hom
vol aconseguir ser estimat, si la tija es redreça ràpid és bon senyal. Si, en canvi, la tija s’ajeu i la
planta acaba morint-se, això és senyal de refús. 

3. Hom creu que dur fulles entre la planta dels peus i les sabates fa que no ens refredem. 

4. Portant una garlanda penjada del coll feta amb Cua de Guilla i fulles de Blat de Moro, hom creu que
evitarem que els animals salvatges ens ataquin. 

5. Diuen que posant fulles a la coixinera evitaren tenir malsons. 

6. Posada sobre finestres i portes, diuen que allunya mals esperits i energies negatives. 

TOXICITAT
Algunes persones que han estat massa temps en contacte amb la planta desenvolupen processos al·lèrgics.
Tenen picors, tos i mal de coll. És molt important colar bé per una tela densa, sense foradets, les infusions,
per tal d’evitar la tos irritativa que els petits pèls causarien. 

https://phytochem.nal.usda.gov/phytochem/plants/show/2084?qlookup=verbascum&offset=0&max=20&et


a

A dalt a l’esquerra: V. boerhavii
A dalt a la dreta: V. blattaria
Abaix a l’esquerra i a la dreta: V. lychnitis




