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Sobre la flora de La Selva
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Nostre consoci el Sr. Xiberta Raig, temps ha, ens oferi una col-
leccio de plantes recullides, la major part pels voltants de Vidreres i
S ls, i no gaire (luny de alli, cap a Santa Coloma, Vilovi i Massanet

de la Selva, les demes. Ara, darrerament, invitats pel propi amic, hem
estat tin dia a Vidreres, i hem pogut donar una ullada pels sous alen-
torns fins prop de Massanet. Aquesta vegada ens ports a La Selva el
desig de recullir tma centuria de Galantlurs nivalis, que creix en
abundancia prop de Vidreres, per a que'l pogues repartir en sa
exsiccata nostre savi amic Sennen, qui crew no es precisament el tipu

sing una ra4a meridional. Pero, els Galanthus, degut a les nevades del
febrer i a la tramontanada que les segui, estaven ja despullats de la flor,

i alguns, ja tan avenVats, que mostraven, grossa corn una cirereta, la

capsula. Aixi ens haguerem de contentar, durant nostra venturosa i

massa curta estada, amb fer una visita per la rodalia, sense poguer

recullir gaire be res degut a 1'epoca poc favorable. Amb tot per les

plantes d'alli que tenim des de temps, i per lo que hem pogut veure a

corre-cuita, ens permetem dir ones quantes coses.

El fet roes sobressortint de la flora de Vidreres, ens sembla que es
la presencia del element montanyenc a una altitut feble , poc mes de
cent metres. Aquest fet que, fora de les comarques submontsenyenqties,
no es repeteix en lloc mes de Catahmya es, sens dubte, efecte de trey
factors principals: plujes relativament abundoses (mes de 8(X) mili-
metres, segons Patxot), constitucio mineralbgica del sol, i proximitat
del Montseny. Pero, en una comarca tant proxima al mar , la flora
mediterrania hi ha de tenir, certament, bon nombre de representants.
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Sembla corn si La Selva hagues sofert una invasio mediterrania al

mateix temps que altra montana o pirinenca, que aqui es com si

diguessim de les Planes del Centre d'Europa. Avui la part mes baixa

i plana de La Selva, conserva ben poc de son passat; els cultius,

sembrats i hortes principalment, han substituit les frondoses arbredes

d'Alzina surera i Roures que la poblaren. Les Suredes, a les baixes

montanyes que la separen del litoral, es conserven encara ben tipiques

en qualques Ilocs; les Rouredes, en canvi, son cap a tramontana de La

Selva. Pero aci i alla es veuen encara associacions mixtes en que, ara

en aquest temps, les Alzines sureres, totes verdes, i sempre verdes,

el tipu mediterra, contrasten fortament amb els Roures, de brancada

nua, el tipu del nort. Avui, els habituals acompanyants dels Roures i

les planter montanes a la Plana de La Selva, no existeixen mes que en

Ilocs molt reduits i rars, on encara la ma de l'home no ha destruit del

tot el primitiu estat de coses. Qualques d'elles que hi vivien avans, ja

no les trovem avui; qualques altres que ara encara s'hi poden veure,

potser s'acabin de perdre amb el temps: Galantlrus nivalis, Genista

sagittalis, Anemone nemorosa, Mercurialis perennis, Veronica

officinalis, V. montana, Lilinm Marlagon, Potentilla 7ormentilla,

Valeriana officinalis, Aquilegia vulgaris, etc., etc. Tot al contrari,

alli mateix, prop de Massanet, hi hem cullit Bellis annua, que per

aqui a Catalunya es planta litoral, i En Xiberta ens ha remes de La

Selva Vitex A,1711S-castus. El sotabosc, alla on se pot observar,

mostra igualment una barreja de tipus, aixi el Cistus monspeliensis

amb la Calluna Erica.

Un altre atractiu to encara La Selva per a l'amic de les plantes,

i es el reste de flora palustre de I'Estany de Sils, que podern veure

encara pels reguerols i rieres de tan xamos pals. En Xiberta hi ha

erboritzat Orchis laxiflora, Marsilea quadrifoliata, lsnardia

palustris, etc.

Tant de bo que nostre amic i consoci es decideixi a estudiar, mal

sigui sing ileugeramert, flora tan curiosa; tart de bo que nosaltres

mateixos tinguessim ocasio de fer-ho. Es des de tants punts de vista

interessant la flora de La Selva!


