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E N el transcurs de I'any 1936. la revista A ~ x t u s  va publicar un tre- 
ball nostre relatiu a I'estudi fitogeografic del pi larici de Salz- 

mann (1) .  Avui, després d'haver adquirit importants detalls referents 
a la sistemitica d'aquesta resinosa, detalls que aclareixen alguns dels 

scus problemes essencials, vitals. i sabedors per altra banda de I'exis- 
tencia de noves localitats d'habitació en llocs fins ara donats com a 

incerts i en altres on la seva presencia era poc menys que insospitada, 
especialment pel que fa referencia a la nostra terra, hem cregut que 
fóra útil i convenient de portar a cap la redacció d'aquesta nova nota 
que +e a ésser un complement; podríem dir, de I'alludit treball bota- 
nic j a  publicat, on tractarem tant com ens sigui possible d'emplenar 

les llacunes i de corregir les deficiencies que hi havia en aquell. 
El notable forestal S. Olazabal, en la srva monografia del Rnus  

Laricio (2) .  fa la descripció d'una rasa occidental d'aquesta especse 
que el1 considera autoctona a Espanya i que habita exclusivament en 
aquest país: és el seu Pinus L. hispanicu o P. hispanica (non Willkm). 

L'esmentat autor hispanic situa aquesta raga de  p i  en particular a 
l'altiplanúria central espanyola, on forma dos nuclis importants: 

a )  A les serralades de Cuenca. Albarracin, Molina i Gudar, és 
a dir, en el nus hidrologic on tenen l'origen el Tajo, el Júcar, el Gua- 
diana i el Mijares, i on constitueix en conjunt una gran massa forestal 

de 135.000 hectarees d'extensió. 

b )  A les srrralades de Cazorla i de  Segura, o sigui en la conca 
superior del Guadalquivir, on forma magnífics boscos que en conjunt 

recobreixen unes 1 18.000 hectirees. 



En aquegts indrets viu damunt els calcaris i les margues del cre- 
ticic i del jurissic, entre 800 i 1.700 m. d'altitud i es mostra sempre 
francament calcícola. 

Amb el nom de Pinus L. hispanica, Olazibal engloba tots els pins 
laricis que creixen a Espanya des del Pirineus catalans i aragonesos 
fins als confins de Granada. 

L'any 1927, 61 botinic frances J. Salvador (3) va emetre la hipotesi 

segons la qual el pi de la rasa de Salzmann (P. L .  Salzrnanni Dui.) ii 
el pi de rasa espanyola (P. L. hispanica Olaz.) no són més que-una 

sola cosa amb dos noms difer~nts, és a dir, que considera sin&:ims 
I'un de  I'altre. Per sostenir la seva teoria, el citat autor argumentava 
principalment que els caracters morfol&gics externs de Irs dues es- 
mentades races -suposades autoctonec per part de molts sistematics- 
coincidien d'una manera bén ostensible: agulles agrupades a I'extre- 
mitat de les rametes i aquestes denudades en quasi tota la seva llar- 
gada, de tal manera que les copes del arbres amb l'edat tendeixen a 
prendre . . la forma globulosa i inclús, molt sovint, l'aplatada. Ara bé. 
aquests caricters s'observen en les dues races com també un altre 
de constant que consisteix en la coloració groc-taronja més o menys 
intensa i en la superfície brillant (com vernissada) de les escates que 
recobreixen la part superior de les rametes. Per tant, calia considerar 
com a sinonims el pi de Sant Guillem del Desert i el denominat Pinus 
hispanic p-r Olaz&bal, al seu torn similar del P. leptoph~lla Christ i 

del P. L. var. angustisquarna Willkm (no latisquama com per error va 
quedar redactat en el nostre darrer article). 

Sota els auspicis de la ~Lliga Forestal Mediterrinia~,, va celebrar- 
se a .Madrid, el 1930, un Congrés de Silvicultura presidit per socis de 
tanta vilui i prestigi. com Hickel, Gaussen, Flahault, Huguet del Vi- 
llar, etc., cn el qual, entre d'altres problemes interessants, es v a p o -  

sar a discussió la posició sistemitica del Pinus hispanica Olazibal. Des- 
prés de sobrevenir les controversies pertinentg al cas, els represen- 
tants del dit Congrés van pronunciar-se a favor d6 la h i p k  -SI ' emesa 
tres anys abans per J .  salvador, relativa a la identitat de les dues refe- 
rides races. 

Els treballs ulteriors d'investigació (4) anatbmica de les fulles por- 
tats a cap per Gaussen i Salvador han vingut a confirmar plenam~nt 
i, de pas, a enrobustir el criteri mantingut per aquest darrer botaiic 
quant a la similitud de 1zs races de S. Guillem i l'espanyola. criteri 
controlat i acceptat, el 1930, per la ~(Lliga Forestal Mediterraniai,. En 
efecte ; el nombre de canals resinífers continguts en les fulles, concor- 
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da amb el parallelisme que hi ha entre els caricters morfolbgics externs 
dels dos pins; s'observen de 10 a 14 canals resinífers en la secció 

transversal de la fulla, nombre tal vegada el més elevat entre els re- 

Seccio esqiieri~litica Iiansoers~il de la fiilla del pi Irrrici de S~ilifnoriri 
Ilom pol ol>seruur els iiornbrosos cnnals resinifers ri~i(jaes 

presentants del genere Pinus. En canvi, en el pi larici de Cdrsega, el 
nombre de canals resinífers no és mai superior a 7. 

De totc els resultats esrnentats es dedueix clarament que en la 
sistemitica del pi larici cal incorporar el pi de rasa espanyola a la 
rasa dels monts Cévennes, Per tant, considerem que hi ha una sola 
raca occidental del Pinus Loricio Poir., l'inea d'habitat de la qual va 
des dels monts Cévennes fins a la conca superior dels rius Guadalqui- 
vir i Segura : so!§ a causa de factors ecoldgics favorables, encara mal 

ilefinits, els seus representants assoleixen unes dimensions més grans 
i tenen un creixement més ripid a les serralades de I'altiplanúria 
espanyola que als Pirineus i a Provenca. 

Pel que respecta a Catalunya, creiem que de les races de pi larici, 
sols la bita de Salzrnann hi és  autdctona i els petits grups de pins de 
Cbrsega que horn troba, per exemple, al Bou Mort o a 1'Alt Llucan&s, 
han estat introdUits accidentalment pels conreadors forestals perse- 
guint únicament una finalitat tal vegada rnés lucrativa. 

A les localitats catalanes on ha estat controlada I'existencia de  la 

dita raca (localitats que van quedar corisignades en el nostre treball 
precedent), ens 'cal afegir-hi les següents: 

].-Al roc. dels Pins, prop de Sant Llorenc 'els Cerdans, a 800 
metres d'alt. (Caursen). 

2.-A la val1 del riu Ter hi ha alguna petits rodals als voltants 
de Eisaura de Ter i deRipoll (Gaussen). 

3.-Des de la ja per nosaltres citada localitat de 1'Alt. Llusanes, 
en la conca superior del Llobregat .(La Quart; Prats de Llucanes) par- 
tkix una punta irnportant en direcció S., vers Vic i Moii. 



4.-A la val1 del Cardoner. fent companyia al P. siluestris L.. hi 

ha rodals importants prop de Sant Llorenc dels Morunys i cap a Sol- 

sona. entre 600 i 900 m. d'altitud (Salvador). 

5.-En la val1 del riu Vansa (afluent del Segre), més seca que les 

precedents. puja fins a 1.400 m., mentre que I'alzina, que I'acompanya 

en aquests indrets, assoleix els 1.500 m. d'alt (Salvador). 

6. El pi de Salzmann al Bou Mort (ia esmentat). es  troba establert 
damunt els calcaris urgonians pobres i secs. Les explotacions hi són 

intenses i el torn adoptat relativament curt ;  els arbres hi assoleixen 

sovint 15 m. d'alcaria i 40 cm. de  diametre a I m. 30 del sol. Els 

vegetals que a el1 s'associen. formant el sotabosc. són Genista scor- 
pius, Buxus semperoirens, Laoandula latifolia, Brachypodium ramo- 

sum, etc., i en les parts menys elevades: Rosmarinus officinalis, ]un¡- 

perus Oxycedrus i J. phoe-icea, principalment. 

7.-Prop de Tortosa. als voltants de Roquetes. hi ha alguns ro- 

d a l ~  de pi lanci que, com hem pogut comprovar. corresponen a la 

rasa que estem estudiant. 

8.-A 1'Aragó cal citar-lo a Isábeña (Causs). 

E1 pi de  Salzmann ha estat abundosament emprat a Franca. du- 

rant aquests darrers anys per repoblar els terrenys de muntanya in- 

grats. especialment els calcaris. El Servei Forestal del departament 

Els pirts <Ir Br<ti,iieiiiore.:d l~rnxe (lr Ckrvir. .4 1 j i n s ,  1,r vilr, ,,iilirri rle llr.rrd<i. 
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dels Pirineus Orientals, per exemple, amb les granes recollides en els 
boscosnaturals d'aquesta conífera, que hi ha als voltants de Prades 

(Clara, Taurinya.. Sahorre, etc.), ha procedit a repoblar: -1s calcaris 
devonians secs compresos entre Vilafranca del Conflent i Conat, a 

una altitud de 500 a 800 m. ; els terrenys granitics i esquistosos pr,i- 

maris de  Fontpedrosa, a 1.100 m. d'alciria, i també un dels turons 
secs i pedregosos prop del mas Tixedor, a Prades. Mr. -F. de  Falvelly, 
cap del Servei Forestal del Migdia de Franca, es mosira molt satisfet 

dzl comportament dSaquest arbre resinós, com també del seu bon 
rendiment fustable. 

A. Cardellac ( q t a  Garona) les repoblacions portades a cap amb 
el pi de  Sant Guillem han donat resultats plenament satisfactoris i 
eloqüents per quant -1 creixement s'ha mostrat ripid i sostingut i I'ar- 
bre ha fet tothora prova d'una frugalitat verament envejable. 

(1) S. Llensa, aNotícia referent al pi larici de Salzmenn i a la seva rep'irtició 
geosralica h Cetaiunya~, Reu. ARXIUS, vol. IV (1936). F. 1 1 .  

(2) S. Olazábal, =El Pino laricio~. Re. Espanola Forestal. Madrid (1916). 
(3) J .  Salvador, «A propos des pina larieios>,. Rev. Eaux et Forets. Paris, 

bre 1927, p. 524. 
(4) J. Salvador, -Note sur le pin de Salzmanni>. Rev. Eaux et Forets. Paris, 

nats 1931, p. 210. 

RESUMW 

El A. expone los recientes trabajos de investigación relativos a la posición 
sistemática del pino laricio de raza espanola tan abundante e n  las Serianias de 
Cuenca y de Cazórla. De dichos trabajos se deduce en forme clara y precisa q u e e l  
pino de Salrmann debe considerarse como sinónimo del P .  L. hisponico de Olazábal 
y que por lo tanto existe uña sola rara occidental del Pinus Laricio de Poiret, cuya 
áre:, geográfica se encuentra comprendida entre los montes Gévenneo. en Francia. 
f l a s  Serranías de Cuenca y Cesura. El pino laricio existente en Cataluña y en - ,  
Arasen. corresponde, salvo rarísimas excepciones. a la referida rbza de Salzmann. 

SUMMARY 

The author explains certain resesrch work cairied out' in connecrion with 
the systematic position of the Laricio pine~ of.  the Spnnish variety. found i n  such 
abundance in the mountainous districts of Cuenca and of Cazorla: ln a clear and 

precise w'ay he deduces from thr research work that the Selrmann pine ought to 
be considéred as rynonymous with the P. L .  hir.panico of Olazabal and ihat conse- 
quently there only enists one iingle weitern variety of the Pinus Loricio of Poiret, 
the geographical a reaof  which is found to be comprised betwee'n the Cevennes 
in France and the mountsinous districts of Cuenca and Segura in Spain. The ¡.a- 
ricio pine existing in Cstalonpa and in Aragon. corresponds. except for rare encep- 
tions to the said variety of Salrmann. 


