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Narcissus x medioluteus (Amaryllidaceae), retrobat a la Muntanya de Montserrat 

Narcissus x medioluteus (Amaryllidaceae), recorded again in Montserrat Massif 
(Central Catalonia)
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NOTA BREU

Baix LLoBregat: Collbató, massís de Montserrat, paret sud de 
la Gorra marinera, per damunt de l’antiga ermita de Sant Jau-
me, en un replà orientat al sud-est; 31TDG0204, a uns 1.040 m 
s.n.m, 11-V-2016; foto Joan Asín & Antonio Gómez-Bolea.

Amb la foto de la figura 1 donem testimoni del retroba-
ment a la muntanya de Montserrat d’aquest híbrid de N. po-
eticus L. x N. tazzeta L., que també ha rebut el nom de N. 
biflorus Curtis [= N. poeticus subsp. biflorus (Curtis) Cade-
vall]. Aquest narcís es caracteritza sobretot per les tiges flo-
ríferes generalment amb dues flors bicolors, de tèpals blancs 
amplament eŀlíptico-obovats, i corona groga, amb el marge 
blanquinós mancat del voraviu vermell característic de N. 
poeticus (http://www.tela-botanica.org/page:eflore).  

La població abans esmentada ocupa un relleix de la paret 
sud de la Gorra marinera, prop de la via d’escalada de les 
Sargantanes. En aquest indret, d’uns 3-4 m d’amplada per 
uns 10 m de llargària, hi vam localitzar dos rodals de la plan-
ta amb un mínim de 50 peus cadascun, en plena floració a la 
data de la troballa. N. x medioluteus havia estat indicat de di-
versos indrets de Montserrat fins a mitjan segle XX, sempre 
prop d’ermites. Concretament s’havia citat de Sant Antoni, 
de la Trinitat i de Sant Benet (vegeu Nuet & Panareda 1993: 
46); precisament la darrera citació publicada és de Marcet 
(1952), que el dóna com a rar de Sant Benet. Anys més tard, 
els mateixos Nuet & Panareda (l.c.) consideren la planta com 
a desapareguda, cosa que ara caldrà reconsiderar. Sembla, 

Figura 1. Població de Narcissus x medioluteus Mill. a la paret sud de la Gorra marinera. Foto Joan Asín & Antonio Gómez-Bolea.
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doncs, que els ermitans no només varen influir espiritualment 
en aquesta muntanya: la seva presència podria explicar tam-
bé l’existència d’aquesta planta, que s’hi ha mantingut fins al 
dia d’avui. Per desgracia, moltes de les ermites de Montser-
rat varen ser destruïdes el 1812, durant la Guerra del francès 
(http://muntanyamontserrat.gencat.cat/ca/el_parc/espiritua-
litat/), data que potser va marcar l’inici del declivi d’aquesta 
bonica planta, molt probablement introduïda com a ornamen-
tal, com també d’altres de cultivades als horts i jardins de les 
ermites.
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