EL BOSC DE COMARDONS ENVOLTAT DE MASIES TÍPIQUES DE LA COMARCA

Empremtes d’un passat proper a la terra del pi gargallà

Com arribar-hi: Des de la carretera C-26, entre els km 89 i 90, haurem d’agafar la pista
sense asfaltar que s’enfila cap al bosc en sentit nord. Seguint les indicacions de Pampe
travessarem tota la massa boscosa; a partir de la Vila de Perdiguers i fins al nucli de Pampe
podrem aparcar el cotxe a qualsevol marge del camí principal, deixant sempre lliures
les diverses entrades que permeten el pas als camps de conreu.
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a Pampe. Ens trobem al cor d’una
massa boscosa força jove, a causa de
les successives tales que s’hi han dut
a terme durant les darreres dècades.
Els sòls calcaris afavoreixen l’aparició de la llengua de bou blanca i fan
del boix l’autèntic protagonista del
sotabosc. Tota l’àrea és productora
de rovellons, mentre que la llenega
negra hi és escassa. Sabeu per què?
A les llenegues negres els agraden
pinedes més madures i els rovellons
són amants de la llum i els arbres
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La pinassa, coneguda a la comarca
com pi gargallà, té a Comardons una
mostra molt representativa del seu
caràcter, submediterrani i sec. El bosc
que us proposem ocupa part de l’espai situat entre la baixa ribera Salada
i el nucli deshabitat de Pampe, un
indret on la memòria de les pedres
us farà pensar en uns temps que, aquí
sí, varen ser millors.
Deixem enrere la masia la Vila
de Perdiguers i continuem amunt
seguint les indicacions en direcció
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Marc Estévez. Guia boletaire.
Autor dels dos volums
d’El secret més ben guardat
(Ara Llibres, 2007 i 2008).
Josep Ribot i Calpe.
Il·lustrador i dibuixant
naturalista (Barcelona,
1888-1974).
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