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Matagalls.
Cal endinsar-se per alguns
racons amagats
i
d'accés difícil per a
descobrir
aquesta
joia de paisatge i de
plantes.
Sovint es
troben en els espais
entre grans blocs de
pedra deis esqueis i
cingles.
•••
A l'hlvern, les
rnegafórbies
són
poc visibles a causa
que les parts aeries
de les plantes resten
seques, i ajagudes
pel pes de la neu.
Pel maig, apareixen
les brotades
tendres, que en pocs
dies esdevenen altes.
Aquesta rapidesa en
créixer és deguda a
Dibuix de l'all victorial amb fui les, bulb, flors i fruit, de Maravillas.
que disposen de tiges subterraníes
i
n els replans més ombríarrels gruixudes, que els permevals, frescals i humits deis
ten desenvolupar-se en pocs dies.
cingles i esqueis i en els
Abans salen apareixer altres plansots baguenys de la part
tes més petites, com l'herba tetalta del Montseny es fa una de les
gera, el buixol, el pa de cucut de
comunitats vegetals més originals
bosc i algunes violes, que aprofid'aquest massís, constlturda per
ten la Ilum intensa i unes ternpeherbes altes i frondoses. Són coratures no gaire baixes de les prinegudes amb el nom de megaformeres setmanes de primavera per
bies. En els Pirineus són torea esa formar-se i florir; després resten
teses, pero en el Montseny només
ofegades per les herbes altes.
es fan en indrets molt especial s i
•••
Les megaforbies són formaocupen superfícies torea reduldes.
cions vegetals denses i altes on
En general són poc conegudes a
dominen falgueres grosses, com
causa de la seva localització, ja
la falguera femella o la falguera
que es refugien en els sots enlalmascle; cal advertir que malgrat
rats i enclotats de les obagues de
aquests noms es tracta d'especles
les Agudes-Turó de l'Horne i del
diferents. També hi ha el rnarcóllc,
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la genciana groga, el veratre, el fajol alpí, el cerfull bord, la valeriana,
la corona de rei, el prenantes i la
gerdera, entre altres. Totes aquestes plantes assoleixen gairebé el
metre d'akana.
•••
I encara resta comentar una
de les plantes més significatives de
les rnegafórbles, l'all victorial, que
sovint constitueix petites pobladons denses en els replans deis cantons més ombrívols deis esqueis .
És un all torea diferent deis que
són cultivats, que tothom coneix
per les seves nombrases aplicacions culinárles i remeieres i els distingeix de les altres plantes per la
seva olor forta tan característica;
és originari d'Asla oriental. Pero hi
ha nombrosos alls salvatges que
creixen espontaníarnent
en els
camps, marges, prats i matollars.
A Catalunya, n'hi ha una vintena,
i al Montseny, almenys nou. Tots
es reconeixen també per la seva
forta olor tan peculiar. Només cal
prémer una fulla i olorar-Ia. En podreu trobar en qualsevol marge;
tenen les fulles primes, lIargues i
tendres; s'aixafen de seguida.
•••
L'all victorial també despren
aquesta olor, pero la forma de les
seves fulles és ben diferent, tal
com es pot observar en el dibuix
que la Maravillas ha fet expréssament per a Bagant. Són ben
amples i amb el pecíol curt i envoltant la tija, de manera que la
part inferior d'aquesta té aspecte foliós. Les flors són d'un blanc
groguenc, agrupades en una inflorescencla globulosa. Els bulbs són
allargassats i coberts d'una túnica
fibrosa d'un color bru fase.

