
Noticia referent al Pi Larici dc Salzmann 

i a Ia seva repartició geogrhfica a CataIunya 

per S. LLENSA 1 DE GELCEN 

N el transcurs d'una conversa tinguda a finals de I'any darrer E amb - el Dr: Font i Quer a propbsit de la distribució de les coni- 

feres a Catalunya, l'eminent botanic feia remarcar que a la nostra 
terra es trobaven plantejats dos problemes importants que afectaven 
exclusivament -1 genere Pinus, tots dos peiidents de solució: 

a )  Portar a cap la investigació sobre la suposada autoctonia 
catalana del P. Pinaster, Sol. Per aconseguir aquesta finalitat ens po- 
dem servir, a més dels sistemes generals utilitzats per a esbrinar l'o- 
rigen d i  les plantes. del mttode anatomic comparatiu de les fulles, 
preconitzat per H. Gaussen i V. Fieschi, i veure, amb el resultat que 
c'obtingui. si cal que sigui considerat com a indígena, o bé si cal 

rebutjar aquesta suposada possibilitat, en el cjual cas només podrem 
acceptar-lo com un arbre introduit, naturalitzat a casa nostra: 

b )  Determinar I'area de dispersió, a Catalunya, de les formes 

o varietats del Pinus Laricio, Poir, que s'hi troben representades. 
Aclarits aquests dos punts -que no caldria negligir- cquedaria 

satisfactbriament resolta a Calalunya la qüestió dels pins, ens deia 
el Dr. P. Font i Quer. . . 

Ek treballs d'investigació {ue hem realitzat encaminats a s d -  
ventar la incbgnita de la possible autoctonia catalana del P .  Pinaster 
han donat un resultat totalment contrari al criteri dels qui creien o 
sostenien que el pi maritim era autocton a Catalunya. Esperem que 
en un jorn proxim podrzm donar a coneixer amb tot detall la marxa 
que. ha estat seguida per aconseguir I'esmentat resultat. 

Pel que es refereix al problema del pi larici' a Catalunya, ens 
cal fer remarcar qur es tracta d'un problema complex. ja que cada 
forma o varietat integraut de I'ecpecie determina un propi 
que mereix una atenció especial i que e'xigeix un estudi particular 



per part. del botinic monbgraf. Es per aquest motiu que en el present 
treball preferim ocupar-nos únicament d'una forma de l'especie: del 
pi larici de Salzmann, que és la que coneixem millor in situ i referent 
a la qual posseim una nodrida documentació,. especialmznt completa 
pel que fa referencia a l'aspecte geogrific, que és, sens dubte, el 
que a Catalunya mes i?teressa de deixar rcsolt. 

Nomenclatura del pi larici de Salzmann 

Aquest arbre era completament ignorat dels botinics fins que 

Salzmann (1). I'any 1810, el descobreix a la part superior del bosc 
comunal d- Sant Guillem, al peu dels monts Cévennes, i el descriu 
per primera vegada designant-lo amb el nom de Pinus monspeliensis. 

Més tard, Dunal estableix la valor sistematica d'aquesta resi- 
nosa i, considerant-la com una forma filogenetica del Pinus Laricio 
-segons expressió d'Huguet del Villar- I'anomena Pinus Salzrnanni 
o Pinus L. Salzrnanni (2) i la dedica al botinic montpellerenc Salz- 
mann, en atenció- al. fet. d'haver estat el primer a coneixer i noti- 
ficar la seve existencia. 

En la seva riFlore d- Francen (volum 111, 153) Grenier i 
Godron adopten, I'any 185i, el nom de Pinus Laricio var. cebennen- 
sis.per designar e l  pi de Salzmann. La crecnca d'aquell temps, segons 
la qual els monts Cévennes cren I'hibitat exclusiu de la raca de pi 
que estudiem, justificava plenament la denominació cebennensis em- 

prada pels dos coneguts autors gals. 
Per molt de temps es continua en el món botinic - mantenint el 

ctitei que el pi de Montpeller constitliia un cas d'endemisme parti- 
cular dels monts Cévennes. Una nova descoberta, ve a tirar 
per terra aquesta creencatan generalhada fins aleshores; un fores- 
tal frances, J .  Calas, Inspector de boscos del departament dels Pire- 

neus Orientals. assenyala per primera vegada, I'any 1892, la seva 
presencia en masses considerables al vessant nord del Canigó (boscos 
de Taurinyi i de Saorre). 

Una raga o varietat del pi larici que habita la deis Pire- 
neus. especialment el vessant aragones -P. Laricio var. pyrenaica, 
Rouy =Id., Gren. et God. (non Lapeyr. et Carr.)= P. tenuifolia, 
Parlat.- presenta- també els caricterc morfolbgics essenciats (estro- 

(1) Salzmnlin, Ph. (1781-18í7). Melge i bolhnic ~ 1 x 6  rstahlrrt n M~ntpetler, el qoal 
va explorar el Migdia de Franyo, Brasil i pnrt d'Esii:iiiya. 

( 2 )  Dunnl; M 6 n o i r e s  Ac<id. Scicn, rlIoiil,?cll¡rr, VOI. 11, phgina 81. 
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bils, fulles i brots) del pi de Salzmann. Les diferencies sistematiques 
que semblen separar les dues races són poques i s&undaries. i les 
creiem degudes a factors d'ordre ecologic, no pas filogenetic (tija 
més recta, rametes més poblades de fuiles, copa tendint a la pira- 
mide, Argans foliacis menys obscurs, en el pi descrit per Rouy): per 
tant, considerem com a sinonims el pi de Salzmann i-l'arbre descrit 
per Rouy amb el nom de P. Laricio var. pyrenaica. 

Finalment, direm que els caracters de la rasa de larici que estem 
considerant concorden perfectament amb els de la varietat latisquarna 
de Willkomm (P. Laricio var. latisquarna Willk.). 

A f i  d'evitar possibles confusions i equívocs i a I'enseins per 
simplificar la nomenclatura d'aquest arbr: resinós, unificarem aques- 
ta de manera que prevalgui sobre les altres denominacions utilitzades 
per a designar-lo, la primera de les més antigues que tingui practica- 
ment una valor sistematica positiva. 1, sense vacillació, adoptem el 
nom de Pinus L. Salzrnann, Dun. 

Als departaments de l'Hérault, del Gard i de I'Ardeche, I'arbre. 
d r  Salzmann és conegut per i~pi de Sant Guillem o pi de Montpelier~>. 
En canvi, al Rosielló s'empra correntment per a designar-lo -espe- 
cialment entre I'element tecnic- el nom de i<pi larici de Salzmannii. 

A Catalunya no ens cal assenyalar cap nom indígena qu: es re- 

fereixi a aquest pi. Els noms vernacles que les diverses comarques 
catalanes han atorgat al pi larici (pinassa, en general : pi gargalla, a 
Lleida ; pi sarrut, a Tarragona, etc.), són noms de l'especie, els quals. 
per tant. engloben conjuntament totes les seves races i varietats. 

En fi, al Pireneu oriental arapones I'anomenen ripino nazarrón 

o nasarrei,, pi nassarra. 
~ , 

Descripció dels scus carhcters fisiogn&mics 

En termes generals. podem avansar que el pi de Saizmann té 
una talla més modesta i un port més rabassut que el tipus. 

Es un arbre normalment poc elevat. de 6 a 12 metres d'alcaria: 
tija irregular, sovint tortuosa, que queda molts cops ramosa a partir 
de la base, especialment en els llocs que l'arbre es troba excessiva- 
ment ventejat i en terrenys molt secs i ?ssolellats En aquests in- 

drets, on la fertilitat del sol és ínfima. notbriament en els pendents 
secs i assolellats, la tija rarament sol ésser dreta i la planta no sobre- 



passa moltes vegades la talla arbustiva i assoleix a dures penes 4 a 
5 metres d'alcada en vint anys; el seu creixemtnt, doncs, és molt 
migrat. Fe1 contrari, alli on -el terreny esdevé fresc i profund, la tija 
pren un increment considerable i pot assolir els 12-15 metres en 
quaranta anys, amb un diimetre corresponent de 25-30 cm. a 1.30 
metres del sol. 

Quan els pins d'aquesta raca es troben exposats al nord i en- 
clavats cn un lloc fresca1 pugen rectes i la copa tendeix a perdre el 
seu aplatament i a adquirir laforma piramidal. 

Els millors exemplars de pi de Salzmann es troben al hose de 
Sant Guillem, on mesuren de 10 a 15 metres d'alciria amb un diA- 
metre la valor del'qual oscilla entre 35 i 40 cm. a 1.30 m. del nivel1 
del sol. 

La copa és difusa, tixamplada i globulosa, formada per bran- ' . 

ques que tendeixen a l'horitzontalitat. Les rimules són allargades 
comparades amb el tipus. Els brots de l'any són recoberts per una 
escorsa de color groc o groc-toronja, no pos bru-cendrós, com el 
Pinus Laricio, o sigui el tipus propiament dit ; per tant, aquest Gtim 
carkcter serveix per diferenciar amb facilitat els dos pins: el tipus 
i la rasa d- Salzmann. 

L'escorca és laminar i formada per fines fulloles marró-rogenques 
de ritidoma, separades per una substancia peridermica granelluda i 
blanquinosa. 

A la finor de les fulles (amplada I a 1 114 mm.) s'uneix una gran 
flexibilitat, cjualitats ambdues que hom no retroba als organs foliacis 
del Pinus Laricio, ja que aquestssón més carnosos, rigids i de gruix , . 
superior, 1 .S a 1 314 mm. El fullatge del pi estudiat és una mica més 
breu (8-13 cm. de Ilarg) que el del tipus (10-15 cm.); presenta un 
color verd fort i es troba aplegat a I'extremitat de les rametes en 
forma de plomall atapeit. La beina és sedosa i de color canyella dar. 

Els borrons són de mida grossa (10-15 mm. de longitud), poc 
nombrosos, cilinaro-conics o globulosos, acuminats al cim,' iecoberts 
per una substancia rzsinosa i granelluda de color blanquinós. De 
tots 61s nostres pins indigenes a Catalunya, aquest és el que t é  la 
floració més tardana, car floreix pel maig.i a vegades pel juny. 

La pinya o el con és quasi sentat o breument pedunculat, més 
sovint solitari. que geminat, d t  mida lleugerament inferior al tipus 
(4-7 cm. llarg per 2.5 a 3.5 d'ample en el pi de Salzmann, i 5-9 cm. 
per 3-5 cm., re~~ect ivamei t ,  en el pi de Grsega). Presenta la forma 
c h i c a  atenuada al cim i Ileugeramtnt arqueiada. Les escames sán 
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de color ros clar, obtuses. lluents i porten en relleu el rudiment d'una 
piramide de base romboidal i truncada al cim : de vores arrodonides. 
transversalment agudes. més amples que Ilargurs. poc elevada la seva 
apofisi, amb protuberancia central més colorejada que la resta de 
I'escama : rarament rnucronades. 

Aren geogrifica ocupada pel pi de Salzmann. Clima i terreny 

Oportunament ja hem fet esmcnt de la descoberta d'aquest pi. 
realitzada per Salzmann. I'any 1810, al bosc de Sant Guillem del 
Desert, a l  cor mateix dels monts Cévennes. 
Passem ara a ocupar-nos detalladament de la 
seva distribució en aqueixa regió francesa. 

D'una manera clara i precisa. H.  de Vil- 
morin. ens indica la dispersió del pi de Salz- 
mann a la regió del Llenguadoc. Considera 
que I'arbre en aquella regió dels monts Céven- 
nes es troba distribuit formant dos grans 
gNpS : 

1 .' Al departament de I'Hérault, a 
Sant Guillem del Desert. prop de Montpeller 
i als municipis Iimitrofs de Pegairola, Le Boue- 
ge, Montpedrós i Sant Joan de Fos. sobre ca- 
lices dolomítiques de l'ocralii. a una altitud 
compresa entre 500 i 700 metres. 

2." Al nord de Béssegues. a una altitud ~,t,oi,il ,i,l r~ ,,,,,, ~ . s ~ i ~ .  
de 200 a 400 metres. damunt pudingues si- " n n n i L ) U ~ ( ~ ~ < ~ a n n t u r a l i  

("I,\c S. l.ie"58) 
Iícies i gresos. dins els termes municipals de 

Borgedac, de Castrlló de Ginyeres i Beneses. al departament del 
Gard. i dins el terme de Malbosc. al departament de 1'Ardeche. 

A Sant Guillem. la superficie poblada pel pi larici de Salzmann 
I'any 1893 era aproximadament d'unes 800 hectarees. A la part baixa 

d'aquest bosc es troba barrejat arnb I'alzina (Quercus Ilex). 
Els departaments del Gard i i'Ardeche, tenen en conjunt unes 

500 hectarees ocupades per l'arbre esmentat. pero cal fer constar 
que aquest pi va essent substituit, a poc a poc, per altres especies 
rnés remuneradores. especialrnent pel P. Pinaster. Per tant. es pot 
dir que en aquesta regió el pi de Salzmann esta destinat a desapa- 
reixer. 

Cornpletant -podríem dir- la memoria que I'any 1893 el notable 
forestal frances J. Calas va presentar a la Societat de Ciencies de 



Perpinya, referent al pi de Montpe14=r i al seu habitat dins el depar- 
tament dels Pireneus Onentals, H. Gaussen ens npnrta., a partir 
del 1922, dades i detalls interessants sobre aquest particular. i l'any 
1934, a través de les pagines de la seva magistral obra riGéographie 

botanique et agricole des Pyrénées Qrientales)~ ens ofereix l'inven- 
tan complet de les 10,calitats rosselloneses on habita aguesta resi- 
nosa. Segons l'.eskentat botanic. en aquest departament dels Pire- 
neus Orientals hi ha tres gran masses principals: el grup dels Masos. 

~ ~ 

el .d,'Aitua i el de Costoges. 
El grup deis Masos constitueix una massa pura de la forma estu- 

diada i no s'eleva a més de 600 metres d'aititud. Comenca a la Coma 
d'Espira, continua per Vilarac, Clara, Els Masos i les valls de TaurinyA, 
Fillols i Vernet. Es troba enclavat damunt esquistos grisos del pe. 

ríode arcaic, en la seva major part disgregats, anomenats ~ischistes 
alumin,-ux>, pel geoleg M. Helson. El trobem acompanyat per un 
jruticetum abundós de Spartium junceum (especialment a Clara i a 
Vilarac), Cistus laurifolius, C. albidus, Ulex paruiflorus, Bupleurum 
fruticosum, etc. 

El gmp d'Aitua colonitza els vessants de Saorre. Aitua. Vallmar- 
sana, Escaró. formant una zona compresa entre 400 i 1.000 metres. 
A la part baixa s'associa amb el Q. Ilex. 

A Costoges, prop de la frontera franco-espanyola, entre els 5.W % 

i 800 metres d'altitud hi ha una gran massa de pi larici d'aquesta, 
rasa que s'estén des del poble esmentat fins a Terrades (Catalunya), 
seguint el curs superior de la 'Muga. Quan ,assoleix els llocs més el-- 
vats va acompanyada de Pinus siloestris i Quercus Ilex, i, en canvib 
a l s  indrets baixos i particularment a les immediacioni de Terrades 
-comparteix el terreny amb el Pinus halepensis. 

Fins avui es pot dir que era desconeguda de la major part dels 
botanics I'existencia d e i p i  lanci de Salzmann a,Catalunya. Pertocs 
a H,enri Gaussen, l'infatigable investigador de la flora dels Pireneus, 

I'honor d'haver notat pei  primera vegada, I'any 1923. la seva pie- 
sincia a Terrades, en el curs superior de la Muga. L'alludit botanic 
va anar adquirint successivament dades precises referents al seu ha- 
bitat a la nostra terra i ens dona a coneixer ben tost en forma esque- 
matica, l'area de dispersió a Catalunya del pi de Salzmann. Vegem 
a continuació I'inventari que ens ofereix Gaussen- de les localitats 
catalanes on aquest arbre existeix: 

l.' Del nucli de Terrades ja n'hem dit quelcomi 

2." Prop de La Seu d'UrgeI1 l'&b;e és abundant i forma 
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boscos d'alguna extensió. Recobreix la regió compresa entre el ves- 
sant nord del Cadí i el riu Segre, barrejat amb altres pins, i amb 
Quercus Ilex i Quercus coccifera (garrics) fins, només, a 700 metres 
d'altitud ; forma, per tant, un paisatge típicament mediterrani. 

- ~ 

DispersiP de1 Pinus 1,oricio Salímorini I)itn, n Cntalunya, segons I'autor 

3.' El territori que es troba compres entre Organyk, al peudel  
Segre, i el riu Noguera Pallaresa, o sigui la muntanya o serra del 
Boumort i la de Santa Fe. Al sud d i  Gerri de la Sal, damunt e4 cal- 
cari i també sobre pudingues, hi ha a Palassou del Boumort una ; 

selva d e  centenars d.'hectkrees d'extensió dz I'arbre tipus barrejat 
amb la forma de Salzmann. Associades amb aquestes dues formes. 
trobem: Buxus ~e&~eroircns,  ]oniperus Oxycedrus i J. phaenicea, 



A R X I U S  

4.t En fi, es troba a Sort, al peu de Tornafort, entrz els rius 
Flamisell i Nognera Pallaresa (propiament formant part de la val1 in- 
ferior del Flamisell). Més a I'oest s'interna cap a Aragó, on es re- 
troba abundós a les terres compreszs entre' el Cinca i I'Essera (Caus- 
sen), entre Campo i Seira, i a més a Castelló de Sos (Willk.), Penya- 
roja (Caus.), Sant Joan de Serra Ferrera i als alentorns de Benasf 
'(Willk.). Al vessant frances hom el troba també, diu E. Durand, a la 
val1 d'o Fez i a la del riu Pau. 

En les nostres correries per les comarques catalanes hem remar- , cat I'exist&ncia. de contingents notables d'aquesta rasa de pi a la 
j comarca de l'Alt Wusanes, entre Gironella, La Quart i Prats de Llu- 
1 canes, d'una manera particular. Localitzat als llocs esmentats, damunt 
les calisses gris-cendroses i seques del període oligocenic (terciari), 
hom el v.-u acompanyat pel tipus, pel pi bord del Pireneu (P. silves- 
tris) i per boixos. 

Finalment, abans de cloure aquest modest treball, no podem 
xar d'esmentar un cas curiós de la dispersió d'aquesta conífera. Al 
terme de Macanes (Baixa Selva) hi ha a la finca anomenada Casanova 
d'en Marc un individu totalm-nt isolat de pi larici de Salzmann que 
per ara no ha conegut la fúria de la destral. Ens hem interessat per- 
sonalment perque aquest bonic exemplar sigui respectat en l'esdeve- 
nidor com a rzpresentatiu de la rasa a1,ludida. Establert sobre granit 
en descomposició, a uus 200 m. escassos d'altitud, es veu rodejat 
per una flora típicament mediterrinia i propia deis llocs poc elevats: 
Quercus Suber, Erica arborea, Arbutus Unedo, Calluna vulgaris, 
Cistus monspeliensis i C. saluiaefolius, Pinus pinca, Daphne Gni- 
dium, etc. Es tracta d'un arbre robust d'un 8-10 metres d'alsada 
i 20-25 cm. de diametre a la base. La cosa frapant del cas és que 
en tota la comarca de la Baixa Selva no hi ha el més petit rodal 
de Pinus Laricio. Es tracta evidentment d'un exemplar remarcable, 
la dispersió del qual deu ésser deguda als ocells o a I'acció del 
v-nt (dispersió anembfila), ja que els pins més prbxims a l'especie es 
tioben a unes quantes desenes de quilometres de distancia. 

En síntesi, podem dir que I'arbre resinós que ha motivat el 
nostre article és essencialment mediterrani, que accepta els SOIS 
molt magres i de composició mineralogica molt diversa i que no s'e- 
leva gairz per damunt del Iímit altimetric de I'alzina. 

Els francesos el preconitzen per repoblar els llocs ingrats i molt 
secs. L'utilitzen amb exit per a fer pals de mina, Ilates, petita cons- 

trucció i fusteria corrent. 





Bioadly spe&ing one may say that in Gitslonia the pine of iSant Guillemn 
e l  the Provengels rall the Pine of Sai~mann. is found localized in the Pyrenesn 
region forming an almost continuous rone from Spsnirh Sardinia, in the valley of 
the Segre, to the river Noguera Pallarese and Sort passing through Organyi. Serra 
del Boumort, VhI1 del Flamisell, Gerri de la Sal. etc. It afteiwards penetrates Aragon 
and is found in abundante between the rivers Esseta and Cinca. Finelly a graup 
of a certain extension not far from Berga colonizes the Alt Llugsnes. 

RESUME 

L'un des probl&rnes de botanique & résoudre concernant le genre Pinus est 
celui ,qui a trait a la dispersion. en Catslogne. des races ou formes du Pinus Lorieio 
Poir.. ou pin de Corse. 

Muni d'une-docurnentation od hoc sur le pin Laricio.de Salrmann, l'auteur 
a, en ,partie. réussi e éclairer le probleme p s é  sur ce pin en Gtalogne. soit la 
détecmination de son aire d'habiot dans ce paya. A p r k  svoir rnentioné la nomen- 
clature et la terminologie propre & fe conifhre, il déciit sawaspect phitogéographique 
général et finalement porte I'kttention sur I'sire de dispersion au pays catalan. 

A giands traits on peut indiqucr qu'en Catalogne le pi? de St, Guilhem. conune 
les provengaux nomment le pin de Salzmann. se trouve localisé dans la région 
pyrén(.enne, formant unc zone presque continue depuis la Cerdagne espagnole, 
dans la vallée du Ségre jusqu'& le riviere Noguera Palhresa et Sort. passant par 
Organyi. Serza del Boumort. vallée du Flamisell, Cerri de la Sal. etc. Puis il 
penetre dans I'Aragon oU on le trowve en abondence entre les fleuves Esseta et 
Cinca. Et finalement un grouppe assez importnnt, non loin d e  Beiga, colonise le 
Haut ~ lug ines .  


