
Myrtus communis L.
Nom catalans: murta, murtra, murter, mirter, murtrer, murtrera, murtolera,
murtró, murtonera, murtilera, herba de poll .
Noms en castellà: mirto, arrayán, murta.



La murtra és un arbust de fulla perenne que pertany a la família de les
mirtàcies, és l’única espècie autòctona d’Europa d’aquesta família. La major
part de les tres mil espècies de la família de les mirtàcies son originàries de
regions tropicals.
Pertanyen a aquesta família: l’eucaliptus, el clau d’espècie, l’arbre del té, la
guaiaba...

L’altra espècie del mateix gènere, Myrtus nivellei, la murtra del Sàhara
només es troba al Sàhara.

La murtra creix al sud d’Europa, principalment a les costes mediterrànies,
NW d´Àfrica (Algèria, Líbia, Marroc i Tunísia) Anatòlia i Síria.

A la península ibèrica es pot trobar en el litoral mediterrani, a les Balears i
en el quadrant sud-occidental (des de Porto fins a Gibraltar-Málaga, i
s’endinsa a terra endins: Granada, Còrdova i Extremadura ).

Part de l'àrea actual pot procedir d'antics conreus de murtra, va ser una
planta molt cultivada en altres èpoques (Juan Ruiz de la Torre, 2006).



A Catalunya la murtra creix entre 0-600 metres d’altitud, majoritàriament en
comarques properes al litoral, encara que s’endinsa fins la Garrotxa, el Vallés,
la Selva, l’Alt Camp, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre



La murtra és una planta termòfila, s’adapta bé a
temperatures elevades, però prefereix sòls frescos i una
mica humits.

Viu en arenals silicis, granits, pissarres i terrenys rocosos
calcaris i dolomítics.

Creix en el sotabosc de suredes, d’alzinars clars i de pinedes,
conviu amb llentiscles, garrics, càdecs, arboços, arítjols,
brucs, tomanyins, diferents espècies de Cistus...



La floració es dóna entre els mesos de maig i principis d'agost. El fruits
maduren a partir de finals d’octubre fins gener-febrer, son majoritàriament de
color negre, encara que també poden ser de color blanc.



Reproducció:

Per llavors a la primavera, la germinació es pot observar a
partir dels 10-15 dies.
El percentatge de germinació oscil·la entre el 80-90% .

Per esqueixos tallats a finals d’hivern o d’estiu.
Es poda després de florir o en les últimes setmanes
d’hivern. Alguns autors, consideren que els esqueixos
broten més fàcilment quan es planten a finals d’hivern.

La murta rebrota vigorosament després del foc o de la
poda.



La murtra és molt variable de grandària. La majoria d’autors
només reconeixen un únic taxó Myrtus communis L. amb dos
subespècies:

Myrtus communis subsp. tarentina L. que te les fulles mes
petites. És la varietat cultivada actualment en els jardins de
l’Alhambra, del Generalife i en la majoria de jardins europeus.

El Myrtus communis subsp. baetica es diu popularment
arrayán morisco, te les fulles més grans i l’aroma més
penetrant. Els estudis comparats revelen que aquest era el
principal tipus de murtra utilitzada durant l'Edat Mitjana en els
jardins islàmics de la Península Ibèrica. El coneixement
d'aquesta planta i el seu ús s'ha perdut a Europa des del
Renaixement fins els nostres dies. No obstant això, encara es
conrea en els EUA i en el Marroc.



Myrtus communis L.                             Myrtus communis subsp. tarentina L



En tots els territoris on creix la murtra, ha estat utilitzada i cultivada, des de temps
immemorials, per el seu ús medicinal, culinari, ritualista, ornamental i per adobar
la pell .

A la Mediterrània, en temps antics, la murtra era un símbol d’amor i de pau.
Va estar consagrada a la deessa Afrodita, es feien plantacions de murtra al voltant
dels seus temples.
En l’imperi romà es coronava amb murtra als homes que havien guanyat batalles
sense vesar sang. La murtra s’utilitzava com a símbol de pau i d’un pacte tancat.

Antigament formava part dels rituals de casament. Fins a mitjans del segle XX, en
alguns pobles del País Valencià, s’enramava la casa de la núvia, els carrers per on
passava i el terra de l’església amb fulles de murtra.

Als inicis de la festa de Corpus s’utilitzava la murtra per recobrir el terra dels carrers
per on passava la processó. L’entrada de la murtra era un dels actes que iniciava la
festa a Barcelona i a altres poblacions dels països catalans. La murtra arribava en
carros acompanyada d’una orquestra rústica i tot el veïnat s’agregava al seguici. El
compositor Salvador Giner Vidal va compondre el pasdoble titulat “L’entrà de la
murta”



	

Enramada de Murta en les festes de la Sang de Picanya
(València), any 1945



La murtra en altres cultures.

En la litúrgia jueva, la murtra és una de les quatre plantes
sagrades de la festa jueva dels Tabernacles (Sukkot). La festa
dels Tabernacles, que es celebra a la tardor, és una de les
festivitats més importants del judaisme.

Segons la tradició musulmana la murtra va ser un dels
elements que va portar Adán del Jardí del Edèn. En alguns
pobles de cultura musulmana es cobreix el difunt amb
branques de murtra o oli essencial de murtra per atraure la
gracia divina o barakah

En la Grècia Antigua també s’utilitzava per honorar als morts.



El nom de murtra com a topònim i verb

L’estany de la Murtra (Gavà).
Menhir de la murtra o Pedra Gentil (Sant Climent de Sescebes).
Cala Murta Mallorca, Menorca i Roses.
En el país Valencià és molt abundant el topònim murtra: La font del
Murteral a la Serra de la Xortà. Barranco del Murteral (Segorbe); El Murtal
(Albalat dels Tarongers); Murteral (Buñol); La Lloma de la Vall de les
Morteres i barranc de les Morteres (Carcaixent); Cerro El Morteral
(Macastre); Barranc de Morteral (Alborache); partida de la Murtera
(Catadau); camí del Murtal (La Vall dels Alcalans); el Murtet (Guadalest); el
cano de la Murta (Algimia); camí de la Canyada de la Murta (La Vall dels
Alcalans); camí i senda de la Murta (La Vall dels Alcalans); Font de la
Murta (Albalat dels Tarongers, Altura, Bunyol); Casa de la Murta (Domeño,
Loriguilla); Barranco de la Murta (Altura, Almenara); Barranc de la Murta
(Puçol), el Barranc de la Font de la Murta (Benicolet); L´Anca de la Murta
(Cullera). La Vall de la Murtra, situada en el municipi d'Alzira. En aquesta
vall es troba el monestir de Santa Maria de la Murtra.



Monestir de Santa Maria de la Murtra

	

Un antic monestir de l’ordre dels Jerònims, que te un frondós murterar i
la font de la murtra.



El monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona) es 
construeix el 1416 en el mas de Ça Murtra

Des de començaments del 1970 és un espai inter-religiós i inter-cultural, una
hostatgeria especialitzada en el conreu de la solitud i el silenci, sense distinció
de lloc d'origen, creences o manera de pensar.



Del nom d'aquest antic monestir de Sant Jeroni es va encunyar el terme "Murtra”
per a designar una casa o un espai per a la solitud i el silenci.
El metge, sacerdot i pacifista Alfredo Rubio de Castarlenas (Barcelona, 1919-
1996) va impulsar aquests espais denominats murtras i el verb “murtrear “.

“Murtrear es un encuentro personal con el Amor. Murtrear es un verbo que se
aprehende murtreando. Es decir, estando en la Murtra: inspirando y expirando
silencio; viéndotelas con la soledad, ésa donde estás realmente solo y donde todos
estamos.”
Actualment hi ha vàries cases de solitud i silenci amb la denominació de Murtra:

Murtra Santa María del Silencio. En el desert d'Atacama, al nord de Xile.

Murtra Santa María de la Paz. A la Cuchilla de Yamasá (Rep. Dominicana).

Murtra Bellavista del Silencio a la serralada oriental dels Andes colombians, en el
departament de Santander, en el municipi la Vereda Santa Helena.

Murtra Santa María del Bosque San Francisco de Sales, (Colòmbia).



Usos medicinals de la murtra
Elaboració d’un ungüent de murtra



Usos medicinals de la Murtra

La murta és una planta molt rica en tanins i olis essencials (α-pineno, limoneno, geraniol 
acetato de mirtileno, cineol, mirtenol, metil eugenol...) repartits per tota la planta: fulles, 
tiges joves, flors i fruits.
Els fruits a més de l’oli essencial i tanins contenen àcid cítric, àcid màlic i vitamina C.

S’ha usat tradicionalment com:

1  Expectorant, mucolític, anticatarral, antibacterià, sedant. Ajuda a combatre els 
processos inflamatoris de les vies respiratòries, constipats, bronquitis, tos, sinusitis, etc. 
També és digestiva i  lleugerament sedant.
La murtra és una bona planta per a les afeccions pulmonars i bronquials. Es pot 
administrar en infusió, en forma de xarop o també en forma de bafs. 

Preparació: Cal fer una decocció, d’uns 5 minuts, de  4 cullerades de fulla seca per litre 
d’aigua. Prendre 3 cops al dia després de menjar o una cullerada cada hora.
Per fer un xarop s’afegeix 1 kg de sucre panela a la mateixa decocció i es bull uns 30 
minuts fins aconseguir textura de xarop. 
Per la sinusitis s’inhala la decocció de 50 grams de fulles en un litre d’ agua, tres cops al 
dia.



2  Per combatre Infeccions urinàries i hemorroides. 
Per un procés hemorroïdal cal prendre 2 tasses al dia d’una decocció feta amb 30 
grams de fulla per litre. Cal bullir a foc lent duran 20 minuts.

3  Per estroncar les diarrees i com a desinfectant intestinal s’han utilitzat els fruits
Cal fer una decocció, d’uns quants minuts, d’una cullerada de fruits per tassa d’aigua. 
Es pot prendre entre 1 - 4 tasses diàries. 
Xarop de murtra S’agafen els fruits frescos, s’espremen en un morter, es llença el suc 
i es separen les llavors. Es posen les llavors a bullir en aigua, fins que l’aigua queda 
reduïda a la meitat. Es filtra i s’afegeix el sucre. Es consumeix una cullerada de xarop 
barrejat amb aigua.

4  Per afecciones cutànies i del cabell, ferides, úlceres de la pell, èczemes, acné, 
psoriasis, hemorroides, cura diària de la pell  i vaginitis. 
Per cicatritzar ferides i nafres: mullar i aplicar una gasa amb la decocció feta de 20 
grams de fulles per litre d’aigua.
Per combatre la leucorrea (excés de flux vaginal) cal fer irrigacions amb la decocció 
de 25-30 grams per litre d’aigua. Aplicar unes 6 vegades al dia.



5 Tradicionalment en nombrosos països de la Mediterrània, els fruits de la
murtra i les fulles s’han utilitzat contra la caiguda del cabell , contra la caspa i
per la cura diària de la pell.

La decocció de les fulles amb vi blanc serveix per reforçar els cabells.

L’extracte de murtra s’utilitza en la composició xampús i locions anticaspa.

La decocció del fruit s’ha utilitzar per a tenyir els cabells de negre.

A l’Orient s’utilitzaven les fulles seques i triturades finament com un talc per a la
pell dels bebès.

L’aigua de la destil·lació de la murtra, “aigua de murtra”, s’utilitza com a tònic per
la pell , semblant a l’aigua de roses. En el segle XVI aquesta aigua va ser molt
apreciada, se li va donar el nom "Eau d’ange" (Aigua d’ àngel).



La murtra a la cuina



Els murtrons i les fulles s’utilitzen per aromatitzar carn, peix ,embotits i verdura.
Tradicionalment la mortadel·la era condimentada amb murtrons.

Licor de murtra
600 g de murtrons molt madurs, 1 L d’alcohol de 96º. Almívar: 500 g de sucre o
600 g de mel en 2 L d’aigua.
Es cullen els murtrons madurs i es deixen assecar 2 o 3 dies. Es deixen macerar
dins l’alcohol durant 15 dies en un lloc fosc. Es filtra i s’espremen lleugerament
els murtrons, per aprofitar-ne el líquid per al licor. S’hi incorpora l’almívar i es
deixa reposar 1 mes abans de consumir.

També es mastegaven els fruits :
“Lo primero de todo quiero bayas de mirto sobre la mesa, para masticarlas
cuando haya que deliberar algo” (Ateneo, III, 75 c).

Segons Plini els fruits es van utilitzar com a substitut del pebre per cuinar el porc
senglar (Plinio, XV, 118)



VI DE MURTRA

“De las bayas se hace un vino de mirto con esta receta: en diez sextarios
romanos de vino añejo echas tres sextarios romanos (1/2 l) de grano de 
mirto triturado, dejándolos a remojo durante 19 días. Después, cuando
estén bien exprimidos los granos de mirto, se cuela y en tal vino echas
medio escrúpulo de azafrán y uno de hoja, y se sazona todo con 10 libras
de miel muy buena.” (Paladio, II, 18) 

“A comienzos de marzo se hará vino de mirto con esta receta: se echa en 
un recipiente diez sextarios de vino añejo y se añadirá cinco libras de bayas
de mirto. Cuando hayan estado mezclados un periodo de 22 días, durante
los cuales habrá que agitar el recipiente diariamente, se colará por un 
cesto de palma y a los diez sextarios en cuestión se añadirá cinco pesos de 
miel muy buena y muy bien filtrada.” (Paladio III, 27)



Les branques de murtra s’utilitzen en floristeria per a fer rams i
corones.



En jardineria s’utilitza la murtra per a fer tanques i separacions.

La murtra s’ha introduït, en les últimes dècades, en la repoblació
forestal de la península ibèrica. Protegeix els sòls i és font
d'alimentació per a la fauna silvestre, especialment les aus.

Les fulles de la murta també són útils per a l'alimentació
d'herbívors, sobretot a l'hivern quan la disponibilitat de pastura és
limitada.

La fusta s’utilitza en tornería i marqueteria per fabricar mobles,
bastons per caminar i eines. Es un bon combustible per la llar i per
a fer carbó.


