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NOTA BREU

Baix Penedès: Albinyana,  marge esquerre de la riera de la 
Bisbal, més amunt del molí del Blanquillo, 31TCF7666, 75 
m, vegetació ruderal en un talús i un camp abandonat, 28-
I-2016; Albinyana, al nord de Tomoví, 31TCF7668, 105 m, 
talussos de carretera, 23-II-2016; Santa Oliva, a l’oest de la 
Caseta de la Guàrdia, 31TCF7767, 90 m, marge de carrete-
ra i vegetació ruderal, 23-II-2016; el Vendrell, els Masos, 
31TCF7460, 25 m, vegetació ruderal en un indret on s’havi-
en fet abocaments de terres, 23-II-2016 (Fig. 1).

Euphorbia lagascae és una espècie que té com a àrea de 
distribució principal el sud-est de la península Ibèrica, i que 
també apareix de forma molt esparsa en localitats del sud, 
centre i est peninsulars, així com a l’illa de Sardenya (Bolòs 
& Vigo, 1990; Benedí et al., 1997). A Catalunya només ha 
estat citada de forma clara de quatre localitats: prop de Móra 
d’Ebre (Rovira, 1987) i a tres llocs dels Prepirineus exteriors 
a l’entorn de Camarasa i Sant Llorenç de Montgai (Conesa, 
1989; Conesa, 1991). Cal precisar que  a les cartografies de 
flora basades en quadrats UTM de 10 × 10 km (Bolòs et al., 
1999; Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya, http://
biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html) és assenyalada en 
6 quadrats, però aparentment totes aquestes indicacions pro-
venen de les dades anteriors i sembla probable que en 3 dels 
quadrats hi hagi estat representada a causa d’interpretacions 
errònies de localitzacions. A més d’aquestes localitats dins 
els límits de la Catalunya administrativa, les poblacions més 
pròximes d’E. lagascae han estat citades en tres o quatre in-
drets del litoral del Baix Maestrat i la Plana Alta, on l’espècie 
sembla que va experimentar  una expansió fa pocs anys (Apa-
ricio, 2002); aquestes localitats serien les úniques conegudes 
a la meitat septentrional del País Valencià, territori en el qual 
E. lagascae es concentra al sud (Banc de Dades de Biodiver-
sitat de la Comunitat Valenciana, http://bdb.cma.gva.es/).

Les noves localitats del Penedès s’afegeixen a aquests 
altres nuclis més o menys isolats d’E. lagascae al nord-est 
ibèric i marquen un dels límits septentrionals ara coneguts de 
l’espècie. Les poblacions locals observades al Penedès són 
més o menys nombroses (centenars o desenes d’individus; 
la més gran és la de la riera de la Bisbal) i sembla que aques-
ta espècie està ben establerta a la zona. Desconeixem si la 
seva presència en aquest sector del litoral català resulta d’una 

expansió recent o bé hi  és  present des de fa temps i havia 
estat inadvertida, però totes dues opcions són possibles i no 
incompatibles. Una expansió moderna de l’àrea és consistent 
amb les observacions fetes al nord del País Valencià, mentre 
que la floració primerenca (hivern-inici de primavera) redu-
eix la probabilitat que la planta sigui detectada.

Figura 1. Euphorbia lagascae en floració, el Vendrell, 23-II-2016 (P. 
Aymerich).
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Si E. lagascae ha arribat al Penedès en temps recents, el 
més probable és que hagi estat per una introducció antròpi-
ca involuntària, derivada del transport de llavors adherides 
a vehicles o barrejades amb mercaderies. Sembla que es pot 
excloure una introducció voluntària, perquè no tenim dades 
sobre el seu cultiu a Catalunya. En aquest sentit, és interes-
sant comentar que en les darreres dècades aquesta espècie ha 
estat objecte d’una certa atenció agronòmica i s’han fet as-
saigs de cultiu en diverses zones del món, a causa sobretot 
de l’alt contingut d’olis de les seves llavors, amb aplicacions 
en les indústries plàstica, electrònica i farmacèutica (Krew-
son & Scott, 1966; Vogel et al., 1993; Breemhaar & Bouman, 
1995; Gaál et al., 2013; Chakraborty, 2015). És possible que 
aquesta experimentació agrària tingui relació amb l’aparició 
de l’espècie com a al·lòctona en indrets apartats de la seva 
àrea de distribució natural, com Txèquia i Turquia (Pyšek et 
al., 2002; http://www.europe-aliens.org/), i aparentment ha 
estat també la causa de l’establiment de poblacions natura-
litzades a la península Ibèrica mateix, com és el cas de l’úni-
ca localitat coneguda a Aragó (Atlas de la flora de Aragón, 
http://www.ipe.csic.es/floragon/).
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