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El Galanthus nivalis a Catalunya
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A. XIBERTA I RAIG

La troballa del Galanthus nivalis a Moya per nostre consoci
Sr. Casanova, ens ha sugerit l'idea de fer aquesta nota sobre la seva
dispersio a Catalunya i especialment del Galanlhus Fontii a La
Selva.

El Galantlrus nivalis es una planta septentrional que extesa de
I'Anglaterra al Caucas, arriba a l'lberia i es localitza en els Piri-
neus, des de la Vall d'Aran a les Alberes. Aixis, Coste i Soulie,
en la <'Florule du Val d'Aran», la citen coma forsa rara en qualques
localitats de les riberes del Garona frances, mentres Llenas, en
la seva «Contribucion al estudio de la flora del Pirineo Central»
din que es comu en molts llocs del Garona superior, ja en territori
espanyol. Per altra part, En Gautier en la « Flore des Pyrenees
Orientales» la troba com si sortint dels macicos de les Alberes,
de Costabona i demos serralades pirenenques, passes a les valls
del Tec i de la Tet, i En Vayreda a l'altra vessant del Pirineu
al citar Camprodon en « Plantas notables de Catalunya». Pero fins
aqui, la veiem encara a les zones del faig i de ('abet; es el mateix
Vayreda qui ens deixa mes avail quan la senyala a Olot i tota la
conca del Fluvia fins a Sant Joan les Fonts.

Segurarnent que a Catalunya viu en mes localitats de les fins aqui
conegudes, pero pets llocs on cieix i per la epoca en que floreix,
durant la qual hom no acosturna a fer gaires excursions botaniques,
haura passat sense esser vista moltes vegades. Les primeres en que
fou coneguda son les d'Olot, on ja la troba Bolos i la city (suer.

La localitat de Moya, sembla no desdir gaire de les demos, perque
es prow elevada i ademes alli mateix han estat citades altres plantes
muntanyenques. Pero la presencia del Galantlrrrs a les vores de
1'Onyar i de la Riera de Santa Coloma, que amb 'els torrents i rieres
que s'hi ajunten reuneixen gaire be tota la hidrografia de La Selva,
sembla de bell antuvi, un fet estrany.
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Nostre bon amic Font, ja digue aqui mateix en la nota • Sobre la
flora de La Selva> de Marc 1916, les raons que explicaven la presen-
cia en aquesta comarca, de una altitut mitja de no gaire mes de
cent metres, del Galanthus, i tants altres representants de 1'element
muntanyenc.

D'allavors enca, hem trobat el Galanthus, encara que molt escas,
a les vores de I'Onyar, des del davant del cementiri de Girona, que
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es a on el cita A Esteve en la «Guia de Gerona,) (publicada pets edi-
tors Dalmau & Cartes) fins a Can Ramada, i passat el poble de La
Creueta cap a Palau i Fornells, essent ja mes abondant des de For-
nells fins a Riudellots. Pero, a les riberes de l'Onyar no es presenten
mai claps abondants corn als marges del Rerapins o Riera de Caba-
nyes en el terme de Vidreres, des de la Caseta de n'Esqueu i Can
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Vellana al Pas de Massanet, passant pels termes de Massanet i Sils,
a uns dos quilometres d'aquest darrer poble i at comenFament del que
fou I'estany del mateix nom. Al desapareixer el Rerapins, segueix ja
forsa escas per les vores de la Cequia i mes tart de la Riera de Santa
Coloma en els termer de Massanet i Martorell de !a Selva, tot dei-
xant 1'estaci6 de I'Empalme, on desapareix, trobant-se'n mos tart
pocs exemplars cap a Fogars de Tordera.

Sembla que aixis com per la dispersio del Galanthas a la Plana
selvatana podriem senyalar les sexes dues principals conques hidro-
grafiques, la seva abondancia i reclosi6 a les vores del Rerapins, ens
marquen el darrer reducte de una especie que desapareix d'aquelles
terres, taiment com l'antic Estany de Sils fou el darrer migrat retail
del gran Ilac quaternari que s'estenia des de Girona fins aprop d'ilos-
talric. Y es que'! Galan/has to la seva patria a les altituts que li
son propies, pero a les terres baixes del pia selvata, a reduit nivell
damunt la mar, de la qual no n'esta gaire lluny, sols pot resistir en les
vores fresques de les rieres sempre protegit de les condicions meteo-
rologiques desfavorables per les verdices i arbres de ribera. Pero la
seguida tallada de nostres riberes i boscos determinant variacions
climatologiques importants, junt amb la desaparicio. d'antics canyers
i la continua estacada de verdices, els deixen sense I'ornbra protec-
tora; ademes, les terres diluvials, on viu de preferencia, s' esllavi-

sen tot sovint, emportant-se-les vores avail, al revenir, rius i torrents.
Poca resistencia pot oferir, sobre tot a la sequedat, una especie

que viu molt soma, a pocs centimetres del sbl; els seus noms vulgars
(Aiguamoixos, Fadrins, Consoltes bordes, Violes blanques, etc.) ja la
presenten com a planta delicada.

Segons Sennen, la planta selvatana no es el tipic nivalis del cen-
tre d'Europa, sing una raga meridional que ell anomena Galanthas
Fontii dedicat a nostre consoci, molt facil de distingir at primer cop
de vista, apart d'altres caracters, per una duricia blanca que presen-
ten sempre en la punta de les fulles els exemplars selvatans. El
G. Fontii floreix pels volts de Nadal i Cap d'Any.

Deixant de banda aquestes diferencies no especifiques, hem cre-
gut oportri representar en la carta adjunta, la distribuci6 a Cata-
lunya d'aquesta planta, segons totes les localitats fins avui cone-
gudes.

Girona, Abril de I917.


