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L'Euphorbia taurinensis All.

(E. graeca Boiss. et Sprun.) a Cabrera
per

PERE PALAU I FERRER

Conservador de I'HerbarI Balear , d ' Apotecaris de Palma de Mallorca

Amb el daler que hour va a la recerca de novetats i curiositats !
Vaig a Cabrera amb relativa fregiiencia : un parell do vegades cada
any des de 1917. I tine el projecte de seguir anaut-hi, una volta a
1'anv, almenys inentre hi trobi plantes, vulgars o no, no incloses al
catuleg de la flora capraricuca que, amb bona fortuna, inicia MARCOS
i jo continuo amb el maxim entusiasme.

Son bastantes les curiositats trobades, soviet de no Bens eseis
valor gcografic. Peru resulta desesperant que gairebe sempre horn
s'hagi d'acontentar amb till sol exemplar. Aixi m'esdevingue amb
I'Ophrys luica, 1'Orchis simia, la Succo iia balcarica i d'altres, i,
igualment, d'antnvi, amb la troballa rues interessaut, 1'Euphorbia
taurirncusis.

Mai no havia vist semblant euforbia. No la vaig poder trobar en
la viigrada litcratura botanica que tine al meu abast, i, tcniut-la per
nova, la dedicava a l'aumic FONT i QuEll amb el nom d'Euphorbia
I'ii-Fonti.

Va esscr el 28 de maig de 1048. l'ujava per la nova carretera mi-

litar gee do sil cull del Tung (IC Picannosques, el ciui mes culairat de

Cabrera, a 172 metres d'altitud. En esscr lines 300 passes mes cell-

do us'Espaumador» cm vaig acotar a collir una planteta que es fcia
(,Intl-(, ci pcdruscall, al mig del cami, i dissinutlada auib ella nn'eixi

on exemplar do I'eufurbia. Ben iuutihncnt vaig fcr la vies acurada

recerca, fins a 100 metres amuut i avail i pels costats. Res ; ni till

exemplar mes. Pero el dia 4 de juny segiient la vaig retrobar al pen

del Tut-6 del C:astell, a les escletxes d'uues Toques planes, a pocs

metres do la cascta (lei Correll, a no mes d'uns 4 metres d'altitud.

Ties exemplars mes, bastant ma-res. La vaig- remetre a FONT i Qu$r,,

Seca i no pas bona mostra, qui, d'antuv-i, rest- intrigat coin jo lmlteix.

'Pant ell coin jo .emhrarem les noques semcnts que pognercm obtenir.

No reeixirei n ; no en germilna iii una. Pel sctenibre segiicut vaig

tornar a Cabrera expressament a recercar in curiosa espccie ; un

fracas. Al cami de I'icainosques no n'hi havia ni rastre, i al pcu del
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Tura del Castell an sol exemplar, encara flies magre quc cis trobats
:il juny.

l?n-uanv lie cstat rocs afortunat . Arribava a Cabrera el 17 de inaig
a

111
igdia i a ics ti-es de la tardy ja era al cami do Picantosques, a

1'indret de la prinicra troballa . IJim Nora mes tard ja en tenia una
vintcna d'escmplars , collits al dcsnnrnt de la carrctcra i a les Toques

Situaci(i de Ics quatre localitats de 1'Euphorbia taurincnsis a l'illa do Cabrera

innnediates, a diutrc do la garriga, a una altitud aproximada do
1;11 metres. No la vain trobar al Tut-6 del Castell ; ja no confiava de

vcllrc'u mes.

I?1 dia 19 vaig baixar a «s'Avaradero„ fora de cami, pel fops del

h,u-ranquct que hi baixa des del Coll Roig, per si hi trobava alguna

Cosa no vista a la garriga cercant pels recoils humits. Dolentissima

haixada ; pero en esser ja molt avail no nte'n vaig pas pcnedir.

A cosa duns cent o cent-cinquauta metres de la mar, a les roques

dc 1'csquerra, vaig trobar-hi tin nouihre regular d'exemplars, cosy

d'una dotzena, a uns 6-8 metres tl'altitud ; i, minuts despres, encara

1 rrcplegava nlitja dotzcna mes a lcs roques de la vora do la petita

cova de es'Avaradcro» (tins 3 metres d'altitud).

Aquest cop si, hen acuradament, pcrque li arribessin tendres, vaig
caviar bones i nombroses mostres a 1'antic FONT i Qui;R, que, ben
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aviat, eiu dona el diagnostic exacte : Euphorbia graeca Boiss. et
Sprun., determinacW) confirmada despres per la doctora Lydia Riiss-
I.$R, de la hniversitat de Graz, especialista en euforbies, autora jus-
tarneut d'un trehall sabre la susdita espccie, a qui dec la sinomimia
que encapcala aqucsta nota.

En la carta do dispersio de 1'Euphorbia tauriueilsis All. (vegeu
«Zur Kenntnis von E. taurinensis All. sensu amploi,, publicat als
Bericllte der Schweiz(2risclien Botanischen Gesellschaft, 1946, Band 56),
Lydia RdssLEa indica aquesta planta a tota la part scptentrional do
la regio mediterrania, des de Palestina a Provensa, amb quatre lo-
calitats a la Peninsula Iberica, Won no arriba a vcure materials.
Deixant de banda aquestes localitats peninsulars, la vera Euphorbia
gracca Boiss. et Sprun., es a dir I'Euphorbia taurinensis All., ateny
a Cabrera el limit occidental a la Mediterrania.

En el petit mapa adjust de Cabrera dcixo assenyalats amb molta
exactitud els indrets de les troballes.


