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Ni H. GALSSE:N, Ili el I)r. FONT i QUER, en Ilurs recerques i publi-
cacions sabre els Pirineus, ni cap dels bothmics que han estudiat la
dispersi6 de la Fagus sil.'atic a a Catalunya, citen aquesta especie a
it Ball superior de la Nogucra Pallaresa ; unicanient el primer dels
csmentats fito;eugrafs ens Bona a coneixer (uSol, climat et vegetation
des Pyrenees espagnoles», 191;5, p. ,4) que, durant 1'any 1932, J. CuA-
'rRECas.As va trobar dos exemplars aillats de faig prop d'Esterri d' A-
nco, si be I'aitor gal posa en dubte llur espontaneitat. CUATRECASAS
(cI)ic Verbreitung- von Fa-us silvatica auf der Iberischen Halbinsel)),
I932), ens d6na una Carta do dispersi6 d'aqucsta especie en que lcs
uniqucs localitats d'aquella conch s6n les del \lontsec d'Ares (F. Q.),

i les do les scrres de I,leres i de Sant Gervas (GAUSSEN), al nivell de
la 1'ohla de Segur, en el limit do Its couques de la Iallaresa i la Ri-
hagorcana.

Aix 1, doncs, lion tenia per cert que entre les localitats araneses
i les de Poi, per unit banda, i les de I'Alt Bergueda, als vessants me-
ridionals de la Serra del Cadi, per 1'altra banda, el faig no In vivia.
Una cxcursi6 a Vallferrera, la qual vall qucda inclosa en la gran conca
de la No ucra I'allaresa, fa poques sctmanes gtte ens lia permcs cons-
tatar alli ]a preseicia (1'aquest arbre. El efecte, a primers d'agost
(1'cngttanv (1949), anaut precisament a la recerca de possibles locali-
tats oil cl faig- es trobes encara espontani, tinguerem la sort de des-
Cobrir 1111 lion indret oil es cria, per haver-nos-el comunicat diversos
forestals praaetics del pals i particularment els experts guies i hosta-
lers de can Betriu, d'Arco, en forma de tan precises indicacions que
no dcixen lloc a dubte.

A Vallferrera el faig vin en no sol indret de la vall, a la nnurtanva
de liesan, on ocupa la part mitjana i mes elevada d'aquella, entre 1300
i 1600 metres d'altitud ; hom cl troba principalment a ]es canals i
replecs mes ombrejats del vessant SE. Forma un bosc de certa ex-
tensi6, encara que dispers, el qual pertany als termes d'Alins i d'Ai-
net de Resan. En aquell indret, corn en tota la coniarca, el terreny es
de llicorelles siluriques.
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Dins l'area de dispersiu del faig a Catalunva, aquesta localitat cal
considerar-la com una reliquia per la peculiar hiologia (I'aquesta es-
pecic' gtte s'adapta i Viu amb dificultat als paratges on faire es molt
sec, tal corn s'esdeve a Vallfcrrara i tamhc a Caldes de Bof (vegen
FONT i QIER, al,*lorula de los Valles de Bohm, 1948, pags. 18-21),
car aquesta cxtreinada ntanca (I'litnnitat atmosfcrica intpedeix la pro-
gressi i de I'arbre.

Els habitants de Vallferrcra, tainhe com els de Boi, dcsignen el
fair amb el nom do afain, esscnt per ells la afaiadao 1'equivalent de
fagcda. .Aqucst mot de sahor ;u-caic el retrobem, en la toportfmia de la
baixa Catalunva, a Sant \1iquel del hai ; no gaire lluny d'aquest
indret encara queda algun testimoni de fain.


