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AN ro'.r m I orus

L'any il)22 Iliurt. r.err n." 3 , vol. 2, 2." srrie . mare 1922) vaig co-

nnuricar it la Institncio les lades que Ilavors tenia recollides d'aquesta

planta, amb la rota segiient:
«Fel setembre del 1889, el meu pare , herboritzant a Castelifollit

((rirona), troba una graminia no citada en la nostra flora, ni tampoc en
la francesa , que results respondre a les segiients denorninacions:
Oplismenns undnlutifolius R. S., O,thopogon undulutifolium
R. Punicum hirtelluln .Bulls/).

FA meu pare considers que devia provenir de la importacio de
materies industrials , car la localitat era propera a una fabrica,

i Fen convence tuna referencia segons la qual I'Oplisntenus era
una planta de l'Europa slid oriental.

I'osteriorment , per , el nostre consoci Sr. Jaume TE. NAB ha trobat
aquesta planta en un altre indret ( que no fa suposar que provingui
d'una importacio ), proper a Sant Joan de les Fonts i apartat del barri
industrial . Aixo, junt amb el fet de trobar citada aquesta planta a Su/ssa
per BONNIER, va fer-nos creure, al company ] ENAS i a mi, que es
tractava d ' una especie autbctona de la nostra flora.»

Avui podem afirmar que I Oplismenus es una graminia natural
en la nostra flora i que no ha estat citada per ningu abans de la troba-
Ila del meu pare , ni de la flora espanyola ni de la flora francesa.

La seva estacio principal , trobada per Jaume TFNAS, es a la Font
del Serrat, al peti del tallat basaltic de la Vail de Vianya prop de la
riera d ' aquest nom.

L'Oplismenus viu abundosament al pradell amb arbres de rihera

que hi ha entre el corrent de I'aigua i el cingle. 1:1 floc es fresc i onrbri-

vol: viii unicament en la seva part plans , no escalant les cingleres, ni

remuntant els pendissos que porter a la font . L'acompanyen altos

plantes prbpies d ' indrets frescals: Su.rifrul;a nrunnlatu , Afoehringiu

utuscosu , Lu,ni«rn galeobdolon , .1thyrirun jili. r-juenrinu , -1ruhis

Turrita, Mercuriulis perennis , Sedum annum, etc. Uamunt de la

terra i entre les pedres , l'Oplistnenus forma tin enteixinat amh els

seas rizomes desenrotllables.
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1':I men pare va trobar , segurament a Castellfollit , tins quarts pens

dispcrsats de Ilur estacio propia, portades les flavors pel torrent de les

nigiies. Senibla provar-ho el fet que els exemplars de Castelifoilit no

tenen I ' exuberamcia dels que viuen al pradell de la Font del Serrat,

,inn que, al contrari, presenten tin aspecte mes raquitic . Aquest podria

esser el motiu que va induir Estanislau VAVar:UA a donar-li el nom de
C)r7hopog,ou l3olosii , suposant-lo una planta diferent de la (jue creix

al cantosuisdel " I-essino ( vegeu 1)1ait tas de Cataluna, «Ca-

vanillesia, vol. IV, fast. IV-V).

Exantinades amb detencio i comparativament la planta italiana i la
nostra , aixi coin la descripcio i el dibuix d ' Ht SNOT , no In hem sabut
trobar cap caracter divergent , i cal admetre , en el nostre concepte,
que la planta de la Font del Serrat de la Vail de Vianya es la planta
tipica.

Cal tenir present que f6ra possible de trobar aquesta planta en

altres indrets de la riba del Fluvifr, per tal coin to gran facilitat d'adap-

tar-se per a plantacio. N'ha estat bona prova of fet que rf envi"Irern tills
quarts pens al jardi del Aluseu den fer tint o sis an}vs, i durant aque,t
temps s'hi ha propagat abundosament . Aixo demostra que no es exigent
quart it fes sever conditions de villa , cosa bon xic paradoxal tractant-
se d'una planta que fins ara cols es coneix de localitats restringides
i que is comentada per HuSNOT amb un significatiu RRR.


