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ABSTRACT
Floristic and Biosystematic studies. EcologicaI coevolution

The aUlhorexplain in Ihis papersome philosophica ideason f1oristics.laxonomy.
phylosociology. ecology and biosyslematics. discussed briefly and applied to a few
examples drawn of the Roso and Violo problems in our mountains of ¡he NE Spain.
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RESUMEN
Florística y biosislemática. La coevolución ecológica

Se aportan comentarios personales a una relación con el homenajeado du
rante medio siglo y también a la evolución de algunas ide<ls sobre biosistemática
ecológica. lomando unos ejemplos de los géneros Rosa y Viola en el NE peninsular,

RESUM
L'aulor exposa comentaris personals, fruit de la seva relució al Ilarg de mig

segle, amb la persona que s'hornenalja. lncideix en I'evolució d'algllnes idees so
bre biosislem:Hic<l ecologica, prenenl exemples deIs generes Rosa i Violo al NE
peninsular.

1. Introducci6

Fa goig de participar en I'homenatge 3 1'3mie Oriol. Ho die amb la ¡1,lusió
de recordar tantes coses d'ara fa mig segle, uns estudis i diseussions eieJ1lífies
relacionats amb la Biosistematiea que després comenlavem amb els mesLres, els
recordats Pius Fonl i Quer i losias Braun-Blanquet, Llavors comen~avem els tre
balls de camp i reuníem informaei6 de primera ma, aprofitant a fons I'experiencia
del seu pare Antoni de Bolos, deis companys de la Institució Catalana d'Histbria
Natural, i també de M,T. Losa de la Universital.

Fa poc, pel 5elembre (~IONTSERRAT, 1996a). disculia els probleme5 rela
cionats 3mb la c1assificaeió científica deis rosers i ara repasso el temps passal.
per tocar després els aspeetes generals del nostre tema: la meva conLribuci6 sera,
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dones. una conseqüencia deIs trehalls que férem ¡encara fem per coneixer la "OS

Ira Aora. o esbrinar el futur botlmic. És nalural que deixi els detalls per a un altre
moment. Coro a mOliu recenl, aprofitaré els meus eslUdis sobre la variabilitat de
violetes i Tosers. 56" uns generes eonflictius i adequals per discutir els problemes
generals.

La florística

És fonamenlal, i ha entenguérem molt bé. L"ambienl auster de la postguerra
civil no pennetia fer grans coses, pero sí que podíem sortir ¡comentar els ambients
visculs. amb les plantes que fan boscos, brolles, matolls. pastures o prals. Les
mostres collides venien d'un paisatge, fonnaven pan deis conjunts nalurals que
volíem coneixer. L'Orial preferia els inventaris i definir cada comunitat situant-la
en el seu relleu i en el seu clima local, pero el seu pare s'ocupava de la preparació
de les plantes coHides. Aquesl fel ja ens mOSlfa un aspecte de la seva personalital,
com "home d'equip", que necessim un ajut per herberitzar.

El doclora' i les oposicions a Madrid (1946,1947,1950,1951 i maig 1953)
ens presentaren el "páramo" lan florit pel juny a Sigüenza i, amb l'inoblidable
Carlos Vicioso, veiéreOl també el paisatge arid i guix:enc d'Ontígola-Aranjuez. A
la Resid~ncia d'Esludiants Irobarem V. Heywood que estava estudiant la serTa de
Cazorla. Teníem, per cen, uns punls de vista divergents, i les discussions amb ell
ens reren veure la necessilat de con~ixer bé les plantes fent comunitat, com unes
biocenosis, que superen amb escreix I'agregació senzilla d'individus; tanl ens
criticava la Fitosociologia, que aconseguí afemlar-nos Olés en la visi6 integradora
de Braun-Blanquel (MONTSERRAT, I996b). L'evolució és sempre comunitaria
i cada individu condiciona la deis altres, produinl així un "ambienl social" que
no es pot estudiar exc1usivament amb els métodes ecofisiologics ("autoecologia"),
dominants a I'escola anglesa.

Hem seguit després camins separals, pero els paisatges coneguts i estu
diats quan férem junts la "carlografia vegetal" del NE espanyot (Navarra,
Aragó i part de Calalunya), ens feren veure les plantes i fitocenosis en el seu
ambient topoc1imalic, per cerl, tan instrucliu a la.,Vall de l'Ebre. Les sonides amb
el mestreJ. Braun-Blanquet ens hi ajudaren molt. L'any 1960, poguérem organitzar
junls I'Excursió FilOsociologica Intemacionai als Pirineus de d'Aragó (BOLOS &
MONTSERRAT, 1960). És aquesl, per cerl, I'ambient filoecologic que vaig viure
plenamenl, primer de lIuny, durant uns anys. a l'occident peninsular, pero després,
i definitivament, als Pirineus.

Ben conven~ut que calia ten ir un ben malerial perestudiar la variabililal vegetal
iveienll'escassa representació en els herbaris de les planles propies d'uns ambienls
c1imalics tanl conlrastals, vaig aprofitar I'avinentesa deis estudis ecologics a Jaca
(1963·1996) per promoure un Herbari Pirinenc-Aragones. Per cert, no ens han
fahat ajudes de lola mena; la f10ríslica i més encara la corologia vegetal han estat
afavorides aix:í, pero no hem pogut estudiar tan a fons les comunitats vegetaJs. Amb
la base preexistem i el ftnan\ament d'uns projectes del C.S.l.C. (Flora Española
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primer i Flora Iberica després), i comptant amb L1uís Villar i molts col·laboradors.
férem I'herbari JACA.

Són molts els exemples de variabilitat, individual i col·lecliva, estudiats a la
val! de l'Ebre, pero ens Iimilarem als deis generes Rosa i Vio/a. La Florística ens
fa coneixer les formes. conserva testimonis i facilita els metodes modems. No és
8iosistemtltica; la prepara (iVIONTSERRAT, 1990).

Els rosers

La varada de bosc ofereix exemples c1ars d'evolució comunitaria. N'hi ha de
positius, cap a I'arbreda, i també els que rebaixen estruclura i "obren" el bosc, fenl
així les paslures. Un consum exagerat afavorí I'aparició d'espines o agullons de
tota mena; també canvia 1'etologia vegelal, amb plantes per a 10lS els ambients;
ara doncs, ja podem esbrinar el taranna de I'ecolip per situar-lo en ellemps que
passa, en la "coevolució" deis conjunts.

El genere Rosa és boreal, i els rosers foren afavorits per uns desbrossadors
molt actius. La "falsa estepa" és una brolla esclarissada amb savines, ginebrons,
pins, carrasca, boixerola, i pastures de fulla forta (Fesruca. He/ioOfrichoJl, Carex,

Sripa, Koeleria, Avellu/a); tenim, doncs, el "páramo", una bosquina esclarissada,
amb els rosers auctoctons, ben relacionats pero prou diferents deis europeus.

Uns rosers de Iloc obert, els de la paramera oromedilerrania, d'alta meseta
iberica, tenen la pinya d'estigmes cobrint un disc urceolar estret, amb els sepals
oberts Oerectes al final; un disc ample i sepals reflexos s6n més de la lerra baixa.
L'aspecte, i un rizoma complicat, amb turions ben armals, ens mostren les adapta
cions als herbívors, al paisatge primitiu munlanyenc. A la terra baixa, hi trobem els
rosers de "Iaurisilva" mediterrania (R. sempervirells) o de vorada foreslal explotada
(R. gr. canilla. R. agrestis i R. miCrtlllf/w).

Les R. pouzillii de munlanya difereixen de la típica de Montpeller, i la seva
variabilital topografica ens pemlel imaginar-ne I'evolució; toles són glauques.
glabres, de folíol arrodonil-discolor, separat deis altres, i un brot tendre glauc
violaci (forta insolació), amb lurions armals, ben defensats deis herbívors, que els
lemen. A la terra baixa. varada d'aulets i brolles,ja s'assembla al de Montpeller i
el seu rebrot és com de R. canina.

L'estudi detallat de lanta variabilital als Pirineus. munlanyes Iberiques
Maestrat, 3mb gradacions altitudinals entre dos extrems, ja ens perfilen I'evolució.
les adaptacions a cada modalital, amb una seriaci6 de formes d'acord amb la
IOpografia-clima, o sia el "coneixemenl f1oríslic".

Als Alps Marítims provencrals hi ha també un roser relacional amb la R. pomiflii
de Motltpeller, pero ja lé folíols grans i gruixuts, subcoriacis, més arrodonits
encara; és la R. 11I01lfC1na, que creguérem Irobar al noslre país. Les glandules (olor
balsamica) varien molt de mida i depenen de la col·locaci6 a cada branqueta o bé de
la insolació rebuda. L'hem collit a r Alta Provel19a, junt amb .1ullipenls sabina, un
teslimoni del "páramo" persisten!. He vist una planta semblant de l'Allas Rifeny
(1800 m), pero amb pels a la fuI la. El problema és, doncs, propi de la Mediterrania
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occidental, I'Area preferida per ¡'escola barcelonina, comem;ant per Font i Quer, i
que encara ho és pels deixebles de ('homenatjal.

La variabilitat de R. rubigillosa-R. m;cralllho i R. elliptica-R. agrestis
ofereix unes possibililats semblants: es tracia de parells d'especies que presenten
I'evolució divergent muntanya-plana: 56n les "especes rempla~anles" de Chrisl
que BURNAT (1902) destaca tant als Alps Marílims. Les de R. dumalis·R. cOllino

encara 56n més interessanls, de lIocs oberts (subalpins, hose esclarissal, paslures)
la primera. ¡deis ombrívols la segona. Algunes raees de R. cOllino arriben a
Canaries. amb una penetració molt antiga, potser prequalemaria.

Les violetes

Podríem presen.ar molls casos (MONT8ERRAT, 1990, 1996c). Abreujaré.
Viola rupestris varo bolosii P. Montserrat (1974) és de la "sarda", el coscollar
pasturat i cremat amb periodicitat. Als barrancs d'Alcubierre i Baix Ebre-Beseil
és robusta (15-30 cm). vicariant de les europees. Les unes lenen papil·les-pels i
les al tres s6n glabres, ben barrejades a cada població. Les glabres fan cera en la
convexitat il·luminada de cada pedicel. És inútil parlar només del "tipus" glabre o
pilós. El "tipus nomenclatural" no correspon doncs al "tipus biologic", I'original
de les formes derivades que ara podem estudiar per comparar-les amb ell. També
veiérem els híbrids amb l'especie següent, que facilitaran I'experimentació eco
genetica.

V. willkommii és molt variable. Les formes petites s6n al Maestrat amb pinassa
(Pinus nigro subsp. solzmonnii) o bé pi roig (P. sylvesrris), en lloes de fort pendent,
un sol inestable que corba la lija. Als Pre-pirineus ja és més grossa, i prefereix
les reuredes amb un sol també amb foft penden!. Les de mida més gran, tanl que
fins i 10t algunes han estat confoses amb V. mirobilis, arriben als Pirineus. L'estudi
de tanta variabilital "situada", pOI aclarir, amb les lecniques de la cariologia, uns
aspectes moll impoI1ants de l'evoluci6.

V. reichenbochiano és de fageda seca, en sol molt inclinat, i esc1etxes de penyals
calcaris. A Montserrat, la població típica conviu amb l'anterior i la pinassa (P.lligra
subsp. SOIZm(lIlI1;;). Als bosquets esc1arissats subalpins, una V. rivinialla petita ens
imita la V. rupestris, i cal estudiar la seva cariologia, per si fos diploide, I'ancestre
del grupo A les vemedes i barrancs amb sol nitrificat, és tetraploide. Unes formes
especials arriben a les serres d'Alcaraz (Albacete) i al tres properes, on trobem les
més rares i piloses. El problema és complicat, pero pie d'interes.

\~ cadevallii Pau és la més eSlable de totes les V. alba subpirinenques (de
Navarra fins a les serres prelitorals catalanes). Entra ben endins del Pirineu Cen
tral. per Añisclo al Molino de Asso, on en Irobem poblacions albines i glabres del
lot, algunes de flor perfumada. EIs caraclers recessius es troben vorejant per dalt
I'area de V. alba, i es manifesten a les poblacions relíctiques de muntanya (1660 m
a l'Oroel de Jaca). Tenim doncs un laXOn ben definil i antie. No puc dir el maleix
de la V. deh"lwrd,ii napolitana, tan variable a la seva localitat c1assica. pero és
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el tipus "nomenclatural" de les V alba meridionals. Per cen que la V SCOlO·

pllyffa de Lió (Fran~a) no és pas mediterrania i l'hem exclos de la noslra flora.
La lipificació de poblacions reals -no una mostra esquifida d'herbari- pot

definir bé les especies i sobrelot subespecies. Com es pot veure. no és gens fitcil
pel que fa referencia a la V alba europea, i menys encara per les seves races
mediterrfmies, com la V de/mllordt;; esmentada.

Conclusió

Hem visl exemples i siluacions lIigades a I'evolució de fitocenosis que reac
cionen sota la pressió deis ramats, pero sempre d'acord amb la geomorfologia i el
clima local. L'experiencia del botanic de camp integra infonnació que no trobem
en els herbaris. També el coneixement de la sindinamica filosociologica, I'estudi
de les vorades (rosers i violetes), poI esbrinar la "genealogia" de les especies més
difícils, les de variabilitat complicada pero natural, previsible.

En I'actualitat, disposem ja de moltes oponunilats pel que fa a I'elaboració de
la informació, impensables fa 50 anys, i ens convé atendre com cal uns aspectes
elementals, els de sempre, que integren tOla mena de coneixements. El progrés
de la Botanica ja perfila la potenciació deis estudis floríslics, pero amb I'accenl
fitosociologic de I'escola que comentem, i tot ben unil al dinamisme ecologic, el
funcional, que preveu també la coevolució, i situa els sislemes naturals en el temps.
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