
10 I ^ - I I I I t ln C AI Al, 1y v U'HIaI UF]A 1vA TLRAL

Noves troballes de plantes al Montseny

Pei

DR. FONT QUER

Tan prop de Barcelona i tan bell corn es el Montseny; tan

facil com resulta la seva exploraci(i, i atractiva, per les plantes

de 'es zones superiors que viuen en ses altes walls i cimeres,

es extrany que la seva flora no sigui rues cor,eguda. Tots hens

visitat el Montseny, des dels SALv,vuoll, i per a tots ha tin-

gut so preses i novetats No recordem que mai h'tgini perdut

el temps en una excursio; per insignificant que hagi estat quel-

com hi hear apres. I les del Montseny, com totes, han estat

profitoses, i encare tees. Visitarem per primera vegada els

cims d`aquella mulltanya cap a lnitjans d'agost de 1917, amb el

Du. CABALLERO i altres companys del Museu de Ciencies

Natura's; la epoca millor per a herboritzar-hi ja era passada, i,

amb tot, encara trobc`lrem coses ben interessants, entre altres,

a Les Agudes, 1',llliruu Viclori(ilis I,., que hi descobri SAI.VA-

ooc i no hi havia estat retrobat, per cert atacat per un micro-

micet forsa c urios I' l 'romi'ce.v reli(•ululus Bubak (1),desconegut

fins aleshores d'Espanya.

El desconeixenient de la flora del Montseny, i en general

el de Ia de tot nostre pals, Ilevat comptades excepcions de co-

marques privilegiades, es degut a la falta de veritables exp'o-

radors botcrnics que ha patit Catalunya. El mateix COSTA, a qui

debem el treball ins comp'et sobre la flora catalana, es defec-

(1) Vegeu, Caballero, Adicidn a las ,1lieromier/os dr Calaltu, a, do Gz, I-ragoso,
R. ) letin de la R. So c. Esp. de Iristoria Natural , febrero de II)IS , y (ionze IezFregoso,
Gnumeracion y I)islribucion.geogrt /tca de lo.c I redale.c conoeidos hasla holy en la I'e.
ninsu /a Iherica a Islas Baleares Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales
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tugs en parlar de plantes vernals. Les classes, no li deixaven
Iliure el temps en la millor epoca de I'any, i les seves observa-
cions es ressenten d'aquell defecte. El mateix que a COSTA ha
passat i passa a la majoria de nostres botanics, i aixi, hom
compren que a les portes de la ciutat, hagi descobert el germA
SENNEN les Durieua hispanica, Cistus Ladaniferus, Arisa-
ium simorrhinirnr, Vaillantia hispida, Asperula laevigala,
Phlomis purpurea...... plantes, qualques d'elles no tan humps
que puguin passar inadvertides a un mitjA botanofil excursio-
nista, i a'nb tot, alli eren, esperant un botan c de nostre temps
que encertes a descobrir-les, citant-les per printer cop del
Tibidabo, noves per a Catalunya la majoria.

Tenint en compte co que acabem de dir, no extranyara que
hom fact troballes d'importancia en el mat iu del Montseny, i
no hauriem pensat de publicar aquesta nola si a nostres obser-
vations no hi haguessim d'afegir descobriments del recol-lect( r
del Museu, En Enric GROS, i de la Sra. Na Montserrat GARRUiA
nF GALLARDO, habilissima preparadora, la millor que coneixem
d'Espanya, i incansab'e excursionista bol'inica.

Deiem en aquest niateix lB UT 1.1. ET t, comentant el treball dt'I
Sr. XIHFRTA RAIL; sobre la distribucio geografica del Galanthns
nivalis a Catalunya, (1) que donades Its localitats fins alesho-
res conegudes, no era dubtos que visqui's al Montseny. I aixi
tinguerem la fortuna de confirmar-ho en una excursio que hi
ferem amb els alumnes de botanica de la Facultat de Farrnacia,
en febrer de 1918 (2) El Galanlhus viu a la riera de Sta. Fe,
entre eshatzers i falgueres, pero es mes abundos en la mateixa
vall de Sta. Fe, en els prats de vora I'ermita.

A la Vall de I'Avenco, prop d'A guafredn, hi descobrirem
en el ales de maig de 1916, la Viola Willkomniii Poem, Sch,,
que teniem per mes occidental, puix les localitats mes proxi-
mes conegudes eren les de S. Llorens de Munt i Montserrat;

( 1) Xiberta Raig , El Galanlhus nivalis a Calalunra, Butlleti de la Institucid Cat.
d`Hist . Nat., maig de 1917.

(2) Una visila al Jlonlseny en plc hivern , per S . Cuixart, J. M. Sualia i F. A. Rubio,
Butlleti de la Ins. C it . d'Hist . Nat., maig de 1918.
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posterioment, hens vist aquesta Viola en els boscos de Cente

Iles i S. Marti, localitats intermedies.

Fa poc mes d'un any, tlel setembre de 1918, visitarem altre

cop el Montseny, amb la bona companyia del Dr. HAAS; hi

pujarem per Viladrau, cap a S. Seginion, Matagalls, S. Marcal

i Sta. Fe La finalitat primordial d'aquesta excursio at Mont-

seny, no fou la recol-leccio de plantes; la majoria eren del tot

passades. Pero, encara baixant de Mataga'ls a S. Marcal, en

unes clarianes, trobarem, magnificanlent obertes, unes Carli-

nes inleressanls. Ja abans, en el mes enlairat de la conca de la

Riera Major, dessota mateix de Matagalls, ens haviem donat

conipte de la presencia de la J'arlina acaulis, i n'haviem pre-

pa, at qualques exemplars. Pero a Coll Pregon, conviuen aques-

ta esmentada i la Carlina Cinara Puurr., i aixo feu que cer-

quessim I'hibrid d'arndues que descobrireni prompte. Sobre

aquest diguerern ell aquest BUTLLETI: La forma de les fulles es

interlnedia entre les de les dugues Carlines, pero mes semblants

a les de la C. acaulis; tronc de cinc centimetres, bracties ex-

ternes menys espinoses, pero d'espines robustes i ramoses, les

internes d'un groc brat; lacinies de les palletes del receptacle

en forma de porra corn en la C. acaulis. El predomini d'aques-

ta tiltima es evident en i'llibrid de Coll Pregon.

Aquest hibrid podria correspondre at que descriti VAIRFDA

en Pla,itas notables de Cataluna, p. ¶;G, i que te, segons ell,

el posat de la C. acaulis, o a la C. fouannetiana Sennen (1).

La existencia de la Carlina acaulis L. at Montseny era

tinguda per dubtosa. Col,Melko la indica alli, certament, pero

les cites de COLMEIRO ofereixen una valor insignificant, i per

aquest motiu, sens dub'e, el Dr. CAnevAI,t. no la crew en aquella

in intanya en son treball sobre les Carlines de Catalunya (2).

Es interesiant aquesta troballa perquC represents el de.scobri-

( 1) Font Quer, I)'una e.rcursid at .1lontscn' , But. de la Ins. Cat. d ' Hist. Nat., no-
ve bre 1918.

(2) Cadevall, La s Cariinas de Cataluna , Memorias de la Real Academia de Cien-
cias y Artes , Barcelona 1915.
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to forma: , Prohahiliter aulcm in Calalaunia n'tcrichtra. Com

hem dit foren collits a Ia Vall de t'Avenco, prop d'Aiguafred;',

en el Montseny, en companyia dels pares, C. latn•ifolius i

C. monspcliensis.

La Sra. Na Montserrat GARRIGA DE GALLARDO, ha herboritzat

at Montseny el maig darrer, i ha portat d'alli donant-'es al Mu-

seu, dues plantes sumanient interessants per a la geografia bo

tanica catalana; Con'dalis solicla Sw. i Paleriana tuhctosa L. I

hen aqui que sembla que ahem a retornar la fama a En CoLMF.1-

Ro, perque aquest city el primer (lei Montseny la Corrdalts sus-

dita, probablement per haver-la vistad'alli a I'Herbari Salvador,

i En CosrA li esmena la determinacio quan d'u: No cis hi C.

hulhosa DC. (C. solicla Sri'.) Como crcc cl Sr. Coi.MIIRO, ettlre

otros caracteres por sits hrkcleas entcras que corresponden a

la C. tuhcrosa DC. (C. car'a Schn,ci rg. ct Aocrtc). (1) Siga

corn sign En CoLMeiRo en sa Lnrtmcracicin, refereix 'a planta de

SALVADOR a la C. Cana, tat com afirma En COSTA i a la var. alhi-

flora Lge de la mateixa. Des de SALVADOR fins ara ningu nits ha-

via retrobat aquestes plantes at Montseny i per aixo es de tanta

valor la troballa de la Sra. GALLARDO, i perque desfa on error, el

de creure qu° la Manta del Montseny is la C. Cara, o at nienys

perque ens mou a noves investigacions per si fos aixi que vis-

quessin les dues especies en aquella nnrntanya, ja que ens es

dificil pensar en tuna equivocacio tan gran d'En COSTA, sohre

tot tractant de rectificar a En COLMEIRO, per i i qual cosa sembla

que havia de rnirar-s'hi mts encara. Pero co que is indubtable

es la major raresa a Catalunya de la C. car'a, perque Ilevat de

aquesta cita dubtosa del Montseny, no'n queden d attres que

tes de Montserrat, de Bol TELOU, i Vall d'Aran, de VILUERS, ni

I'una ni l'altra confirnlades a pesar de les recerques de tants

boianics a Montserrat, i de les d'En CoSTrm i Soci.iE, i LLENAS,

a la Vall d'Aran. I cone que per altra banda En GAUrIER, tani-

poc ha trobat aquella especie als Pireneus Orientals, on Rouv la

( 1) Costa , Catalago. p. ll.
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cita, (1) mes que rara a Catalunya ja es dubtosa la seva exis-

tencia. [,,I Coorlltlis de Catalunya es la C. solirla Sw., des de

Ia Vall d'Aran als Pireneus orientals, i al Montseny, a S. Segi-

n1on, on la troba la Sra. GALLARDO en 12 de maig de 1919. (2)

La Va/ericma tnherosa L. es In segona vt gada que hom Ia

herboritra a Catalunya, BnnAN1 in city sobre Estall, al Montsec

d'Aragu, i nosal-res la trobarem sobre Ager, al Monisec d'Ares,

de Catalunya. La Sm. GALI.ARDO In descobri al Montseny, la

primavera passada, cap a S. Marcal.

Barcelona, gener 1920.

(1) G. Gautier, 17. Pyr, or. p. 73 i Rouy, 1. cl. 1, p. 185.

(2) Bubani, que no creu als Pirenees la Corvdalis nova, din textualment en sa
Flora Pyrenaea, III, p. 273: v 1idemus C cavam endicart in .tlonlsenv e.rSalvador a Cosla
Lisla, etc , cujus honrinis auclurilas penes me vulel minus nihilu.. Amb la qual cosa no
podem e, tar a'acora.


