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EL PI FLORIT

deI bosc de "Can Vilar de Vallgorguina" t'^'1

f'ittn^^ p^in^°a L. v. ,florida de Barn., var. nova)

PER

JOAQUIM Ni." DE BARNo^tx

Els forasters que an}^s enrera s'haguessin trovat per qualse^'ol

motitr a la vita de Vall^crguina 1'endema de la diada de Pasqua de

Resurreccio, haurian pogut fixar-se, que al devallar el jovent de dita vila

deI tradicional aplec a 1'hermita de «Ntra. Sra. del Corredor->, duia uns

branquillons de pi, quals fuller en sa meitat superior lluian una viva

color groga, que feia curios i elegant contrast amb el vert esmeragda

de la part inferior. zD'on eixien aquelles gaffes branques? zD'on

els hi venia tenir aquelles virolades fulles? Haurian cregut que per

divertiment les havien ficat en un pot de groc de crom o de cadmi.

stiles segons Ilur testimoni eren rames del pi florit del bosc de citn

Vilar.
Una excursio al indret on se troba el bosc anomenat, avui propie-

tat del distingit diputat provincial pel districte, D. Pius de Valls, les

darreres vacances de Nadal, em permeteren recullir qualques datos,

examinar 1'arbre, conegut en tota I'encontrada, i emportar-me per a un

detingut estudi branques i fruits del celebrat pl florit.

Es aquest un peu de pi ver (Pinr^s piney L.), que Aorta bona

marxa en son creixement, en Ale periode de desenrotllo, merces a

trovar-se aillat d'altres arbres, pro que temps enrera tingue, segons

sembla, la vegetacict un xic migrada, ofegat per altres arbres germans;

doncs al atel-rar el bosc, ara fara uns vinticinc anys, trovant-lo els

Ilenyataires esllangnit i grog el deixaren com una raresa, i qui sab si'1

respectaren per saber que ja havia cridat 1'atencio als veins de Vall-

gorguina. Tal com avui es presents als ells de I'observador, aillat, amb

1') V. nutll de 1'Inst Cat. d'Hi;t Nat -Fehrer 1915
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la copa ben arredonida, bicolor, amb una soca recta d'un metre amb
vinticinc centimetres de circunferencia a l'alcada d'un de terra, i mes
mirant-lo de contrallum, a posta de sol, fa I'impresio d'una figura idea-
lista en mitg d'un paisatge viu i real. El to clar de les puntes
grogues contrasta tant vivament amb el fosc del vert, que sernbla
invitar a I'indagacio de les causes que produiren tant curios fenomen.
Provern d'esbrinarles.

La manca, ho i parcial, de sustancia verda o clorofila en el pi
florit del bosc de «Can Vilar», es una vera anomalia de les fulles,
procedent de l'alteracid o imperfecta formacio de dita sustancia.
Aquesta anomalia les converteix en fulles maticades o virolades, cons-
tituint, lo que s'en diu en jardineria, per tin mot usual , encara que deri-
vat de llengua extrangera, una penachura. No's pot considerar coin
un cas d'a/binisme, car aleshores la decoloraci6 fora total; ni coin
vejdadera clorosis, que tindria el mateix caracter; essent aixis,
segons al comenFament deiem que la particularitat del pi florit, es la
de presentar la meitat solzament de ses fulles amb la color cambiada o
alterada. Quant mes se'n podria dir tin cas d'albinisme o clorosis
incompletes. Pro aquesta denominacio tampoc es del tot exacta; doncs
per un general aquesta modificacio produeix rattles, linies, cintes,
taques o punts descolorits en les fulles afectades. Cal observar-ho
particularment en els jardins en mates de Boix (Buxus sempervirens
L.) Salvia (Salvia offrcinalis L) Olivella (Ligustrum vulgare L. i
japonicum) Boix grebol (Ilex aquifolium L.) Evonymus (Evonymus
japonicus) Aucuba (Aucuba japonica)...; presentant-se en les fulles
de les plantes monocotiledonees en linies paraleles als nirvis, coin
veiem en les Etzavares (Agave) Formi (Phormium cookianniu),
Lliri (Iris),... constituint les varietats que'ls jardiners anomenen foliis
variegatis, es a dir, amb fulles virolades. Pro en nostre cas el cambi
de color es localitzat en les extremitats terminals o puntes de les fulles.
Es doncs una modificacio d'altre ordre.

Per aixo no es gens facil d'endevinar com la va adquirir 1'exemplar
qu'estudiem. Pro pensant amb que tot sovint passa, encara que cols
en proporciO minima, en moltes plantes de conreu, podem conjecturar i
donar coin una explicacio hipotetica, que una manca de principis nutri
ties suficients i dels indispensables per a la constitucio deguda de la
clorofila o materia verda en tota la Ilargaria de la fulla, determind en

tin principi la anomalia de que venim tractant, i que continuant en sa

creixenc a va arrivar a fixar-se amb tin caracter de plena estabilitat, a

la manera que'n Moquin-Tandon assegura que passa en altres anoma-



lies, que taut s'arrelen en molts cassos fins a fer-se hereditaries. CQui

sap si ]'influx de la causa sospitada va esser auxiliat per la col'labo-

racio de qualques parasits corn pugons o coccits que podrien haber

xuclat les sustancies que luego mancaren a les fulles?

Fa sospitar que el fenornen que tractem d'explicar vingui determi-

nat per ]'influx dit d'insuficiencia dels materials alimenticis de la

planta, el fet de que la manca de color resti localitzada a la meitat

superior de les fulles. En efecte, es compren facilment que'l defecte

d'alimentacio o asimilacio degut a la causa dita, feu que no's formes

degudament la clorofila en les pontes, on la sava en tal cas arribava

gastada o degenerada.
Ni s'em digui que pogueren concorrer com a causes productores la

manca de Hum, o be un exces d'humitat, amb una evaporacio imper-

fecta. No la primera, doncs aleshores es natural que la part baixa de

la fulla fora la mes perjudicada, i per tant la decolorada; quant preci-

sament passa tot at reves en el cas del pi florit. No la segona, perque

l'arbre no esta en cap fondalada, on es deturin les aigues, ans gairebe

at cim de la costa, i el terrer es de Ilicorella flonja, i per consegiiencia

for4a permeable. No influint, doncs, aquestes causes ailladament con-
siderades, en cap manera fora 1l6gic deduir que podrien fer-ho plega-
des. Resta, doncs, ferma nostra hipotesis de considerar com a factor

principal de la modificacio qu'estudiem, la migrada nutricio i assimila-

cio, a punt que at arrivar la sava a les punter de les fulles, ja no'ls hi
porti tots els materials nutritius indispensables; que se'ls han quedat
i consumit les parts baixes; poguent-se sospitar particularment la
manca o quantitat insuficient de <ferro>, element sense el qual, segons
est<i comprobat experimental ment, no pot formar-se la materia verda
de les planter.

Per 1'epoca en que ferem 1'excursi6 no poguerem recullir i reparar
en les flors, per a examinsr si presentaven qualque modificacio o varia-
cio especifica. Les fulles. llevat de la estudiada, res tenen de diferent
respecte de 1'especie tipu, i to mateix cat dir del conos o pinyes que
ni per la grandaria, ni per la forma, color, col•locacio, figura de les
escates, arestes, escut i ombilic del centre d'aquestes, en res s'aparten
del pi ver, que permeti apreciar caracters prou diversificats per a fer-ne

una nova especie. Ni la modificacio aillada de les fulles fora prou per

a comtituir una varietat o rata, si sols se troves en ]'exemplar de
referenda; pr() es el cas, que sembrats pinyons d'aquest, surten els

arbres arnb la mateixa modificacio. De manera, que'n havem vist a

Olzinellas, d'encca la mida d'un decimetre fins a la de un metre i mitg,
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tota una serie de peas, que conserver per reproduccio la color carac-
teristica del pi pare, el del bosc de <,Can Vilar,>. Afermant-se doncs i
trametent -se aquest caracter per la generacio deu haver esdevingut
hereditari, i per tant, es deu considerar els sous peus nascuts amb tal
modificacio, i en els que d'aquests es puguin derivar com an defecte
constitucional per herencia.

Ara be, essent la modificacio de color un caracter tant fixo que
passa a hereditari per la generacio, com ho demostren palesament les
plantacions fetes a Olsinelles; es pot considerar corn suficient per a
establir una varietat nova. I a fi de conservar la significacio caracte-
ristica que li dona la denominacio popular, proposeni que se'n digui
florida. Per tant cientificament correspon al (,,pi florit del bosc de
Can Vilar de Vallgorguina,» i als que dell s'han derivat, i als que a
l'avenir s'en derivin, d'un i altres, mentres servin la coloracio tipica

del primer, el nom tecnic:
Pinus piney L., var. florida de Barn., nova var.

Sarria, Octubre , 1915.

Lepidopters nous per Ia fauna Catalana,

pertanyents a les families

Geometridae - Nolidae - Cymbidae - Arctiidae

Zygaenidae - Psyehidae - Aegeriidae,

PER

IGNASI DE SAGARIA

El present trevall ve a esser la continuacio d'aquell que amb el

mateix anunciat publicarem en nostre Butlleti, corresponent al Maig

d'enguany. Hem d'avencar que en l'ordenacio d'aqucstes quantes

especies hem seguit el mateix patro que aleshores, o sia 1'ultima edi-

cio del cataleg dels lepidopters de la fauna paleartica publicat pels


