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Durant el primer terc del segle passat, des de la primavera del

182(i fins a comenVaments de niaig del 1828, herboritzu a la Peninsula

Ibcrica i al Marroc el botanic Philipp Barker \VI?BB. Aquest botimic

que es feu cNebre, junt amb BGRTIIELOT, en I'estudi de la flora de

les illes Caniiries, tambe va fer estada it Catalunya, i visita Barcelona,

Montalegre, Caldes de Montbui, Tarragona, Reus, Falset, el Mont-

sant, I'Hospitalet de ('Infant, Tortosa, el Delta de I'Ebre, Sant Caries

de la Rapita, etc. De tots aquests indrets cita plantes en el sell

opuscle Iter hispaniense, publicat el 1838.

Les plantes catalaues citadel per \VEBB no son pas nombroses.

N'hi ha, pero, de molt interessants: ell fou qui descobri el ginestell que

dun el nom de Sarothamnus catalaunicus, durant la visita que feu it la

Conreria de Montalegre: i mencionii especies notables d'aci a Catalu-

nya, corn Cytisus patens L., Ampclodcsma nraurilaniclun (Ioir.)

Dur. et Schinz, Nrtmphaea alba L., Digitalis obscura L., Arislolo-

chia baetica L., Zij oplryllum album 1,.,... En general, les cites de

Wi.:in spin exacter, per be que algunes plantes que ell assenyala, corn

es ara I'Aristoloclria esmentada, no ban estat retrobades despres.

Duna d'aquestes, del Zrtl;ophyllum album, en parlarem ara.

En la piig. 59 del sell opuscle, AVi:nB indica el Zynoph llrun

album L. «in arenis salsis ad ostium Iberi»; i afegi: This is the true

Z. album L. distinguished by its stellated capsule from the Z. Fonla-

nesii Webb et Berth... This Spanish station is wonderfully northern

for an Egyptian species, nearly the 41st degree of N latitude)).

\Vu.i.mmm, en el Prodromus, vol. 111, pag. 518, menciona i

descriu el /wl(oplryllum, pero el creu dubtos corn a especie autoc-

tona, i hi fa In segiient observacio: «Recentiore tempore in regione

indicata stirps, quam verum Z. crlburn L. else Cl. We:BB 1. c. affirmat,

non reperta neque observata fait, quamobrem hanc speciem mere
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Africanam Webbi tempore fortuito introductam fuisse et series periisse
probabile videtur». Efectivament, ni COSTA ni els altres botanics
posteriors a Wn•na que herboritzaren a les Goles de l'Ebre no han
retrobat el Zyhophyllunt, i per aixb COSTA no l'indica en el seu cata-
leg, i CADI:vALL no en fa esment en la F I o r a d e C a t a l u it y a.

La primavera passada, havent-rne indicat el Prof. BRAUN-
Bi.ANQUET que fes tin itinerari per a 1'excursini geobotanica que la
S. 1. (1. M. A., de Montpelier, volia realitzar a Catalunya, i, havent
mostrat desigs de coneixer les Goles de 1'Ebre, varern convenir que,
sojornant a Sant Caries de la Rapita, visitariem I'extrem meridional
del Delta, la Punta de la Banya. Per a nosaltres tenia 1'al-licient de
creure'l tin indret no visitat encara per cap botanic, car mai no
n'haviem vist cap referencia en flores i cat ilegs. I aixi fou fet: el
dia 2 d'abril, havent passat Ia nit a Sant Caries de la Rapita, ens
embarcarem despres d'esmorzar en la motora de les Salines, herbo-
ritzarem, ferem diversos inventaris de les associacions vegetals de la
Punta de la Banya, i regressarem it Sant Caries a I'hora de dinar.

L'especie mes interessant de les que veierem en el IncIindicat es
un Zynophyllunt que, no recordant la cita de \Vnon i sabent que

CADEVAI.r. no fa mencib del genere en la F l o r a d e C a t a I it it y a,

creguerern non per al nostre pals i per a la Peninsula. Es una mateta

d'un pain o dos d'al4aria, d'aspecte de salicbrnia, perb amb fulles ben

desenvolupades, de peciol i foliols cilindr:cis i carnesos, d'un vend

esgrogneit, i poc o molt pubescent. A printers d'abril encara no havia

florit, perb al peu de moltes nnatetes trobarem fruits, mes o menys

ben conservats, de ('any anterior.

Examinada al Museu, ens sembla que haviem de referir-la a
alguna especie afi al Z. album L., perb no pensavem que fos aquest
inateix tipus, perque veienn la planta excessivament pelada, sense la
canescencia prbpia d'aquella estirp, ni tanipoc no podiem referir-la al
Z. cornulunt Coss. per la forma del fruit. Quedava ('enigma de les
flors, i per tal de desfer-lo decidirem tornar a la Punta de la Banya en
epoca mes propicia. Escollirem el dia I de juny, i visitarem aquell
indret amb els senyors Vi:NTALi.r't i ESPAwOI., companys del Museu.
La majoria dell Zi ophyllrtnr a penes conservaven flors, perb encara
en poguerem heure una trentena de plecs en bon estat per al Museu
de Barcelona.
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A primers de juny el Z!J ophyllum to un aspecte mes blanquinos;

les flurs spin blanques , amb els petals ovalats, atenuats en ungla

Ilarga i denticulats a l'iipex, un tern. mes Ilargs que els sepals, els

quals s6n d ' un purpura brut al dors. Aquests caracters de la flor i

subretut els del fruit ens decideixen a referir-lo al Z. album L.

De tot el que hem exposat resulta que el Z. album es una especie,

si no autoctona , almenys perfectament naturalitzada a les Goles de

I'Ebre fa mes d ' una centuria , i I'upinio de Wii.LKomm , creient-la efi-

mera en aquell Iloc, no ha resultat certa. L'indret precis on va

descobrir-la WEnB no es possible coneixer-lo amb certesa , peril no

m'estranyaria que fos la mateixa Punta de la Banya on cent vuit anys

mes tard el retrobava abundos, vivint a tot pier al peu de les tores i

als surrals secs, la colla de la S. I. G. M. A.


