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• Conferencia pronunciada el 18 de desembre de 1982 amb motiu de la ciaus vra
de les Primeres Jornades d'Antropología de la Medicina de Tarragona
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Excm. Sr. Rector de la Universitat de Barcelona
Sr. Director de la Facultat de Lletres
Sr. President de I'Institut Catala d'Antropología
Amics tots:

Les rneves primeres paraules han de ser inexcusablement l'expressió del
meuregraciament als organitzadors d'aquestes [ornades d'Antropologia de la
Medicina per haver-rne honorat amb l'encarrec de glossar aquí la figura
eminent i estimada de Pius Font i Quer. L'encárrec, certament, m'ha afala
gat pcr una banda i m'ha desconcertat per.una altra. No cal que us expliqui
les raons de l'afalagament. En el capítol del desconcert deixeu-me reconeixer
que no es tic gaire convencut de ser el glossador més idoni de Pius Font i
Quer. Tant en el terreny científic com en el personal penso que hi ha per
sones que en podrien parlar rnés de primera ma per haver-ne estat els dei
xebles directes o els continuadors de les seves línies de recerca, per haver-Io
conegut personalment, per haver-hi conviscut , per haver-hi coHaborat. Jo,
tanmateix, pertanyo ja a la primera generació de botanics que no conegué
rem el seu mestratge directe per tal com arribárern a les aules uníversitáries
els primers anys seixanta, entorn de la data de la seva mort.

Es cIar que també és veritat -i vull creure que així ha han pensat els
organitzadors d'aquestes Jornades- que I'obra de Font i Quer ha rnarcat
una emprempta tan profunda i important a la botánica catalana que ha estar
i sera encara molts anys punt de referencia obligat. 1 no soIs per aJs botanics
estrictament sinó per tots els que s'interessen d 'una manera o d'una altra
pel món de les plantes des de qualsevol punt de vista, coro és el cas de les
seves aplicacions terapéutiques, o per aquells que es preocupen de l'orga
nització de la recerca cient ífica en un país petit i gasiu coro el nostre.

Ja he dit que no tinc records personals de Pius Font i Quer. Sí que en
tinc, pero, i molt vívids, de l'experiéncia colpidora de fins a quin punt es
feia palpable encara la seva presencia, anys després de la seva mort, en cada
sala, en cada llibre, en cada plec d 'herbari d'aquell Institut Botanic de Bar
celona, que ell havia creat.

Alguns estudiants de Ciéncies Biológiques ens acostavem de tant en tant,
aqu el! 1966 de la Caputxinada, a 'l ' Institut Botánic: ha Ieiern coro si eus
acostessirn a un santuari on es preservessin els secrets d'una ciencia oculta .
Segurarnent no ens equivocavern de gaire perqué certament només in cxtre
mis havia estat possible salvar del naüfragi alguna cosa del treball de lLh~~

de vint anys d'un científic eminent que el 1939 havia estat bandejat de tots
els seus carrecs i fins i tot processat coro si fas un malfactor.
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En el nostre itinerari inlciátic, tot preparant campanyes d'exp loraci6
r',otanica de diferents indrets del país anávern trobont conston tment plecs de
r'·lantes recollides pel doctor Font, separ ates de revistes de múltiples autors
cedicades en els termes més respectuosos i afectuosos al doctor Font, les .
¡:'remses que s'havia endut d 'excursi6 el doctor Font, . .. Poc a poc, aquell
r.:om que al comencarnent no era per a nosaltres més que el nom de l'autor
del «Diccionario de Botánica » que haviern de cons ultar sovint, esdevenia una
figura omnipr esent, estimada i respectada . Poc a poc anávern esbrinant l'en
trellat d'una vida dedicada a la cienc ia que les trágiq ues conseqüencies de la
guerra i de la dictadura franqu ista haviern margina r i condernnat a l'ob lit,
pero que, a desgrat d'aixó, havia estar al llarg de prop de cinqu anta anys el ' ,
mestre ind iscutible de la botá nica catalana i el crea dor d' una escala que pero
'llonga la seva forca creadora.

Pero evidentrnent no és pel seu destacat paper a la botánica catalana
--o, si rnés no, no únicament per aixO-- que voleu retre homenatge avui a .
Pius Font i Ouer, Ho feu, rnolt principalment, perqué Font i Ouer fou d'al
guna manera precursor de la recerca en el carnp que és objecte d'aquestes
[ornades. Encara que no fas en tota la seva amplitud sin ó més en l'ambit :
restringit de l'ús terapeutic de les plantes i en el de les tradicions i e1s usos
lligats a les plantes medicinals. Estic segur que rnolts de vosaltres teniu el
seu lIibre "Plantas Medicinales» com autentic lIibrc de capculcra: ccrtarnent
ho mcreix, pero és que uquest matelx lIibre és tarnbé Ionarnental des d'aItres
punts de vista , encara que només fos pel bé de Prll (Ir norns vulgars de
pIantes en catalá , castcllá, éuscar i galaico-portugucs que, WIII sabcu, conté
i :~ u e són Oc considerabl e interés per als estudiosos de les l1engües de la
Península Iberica,

Perqué Font i Ouer , a rnés de ser el més gran dels botñnics catalans de
to.s els temps , és tarnb é un personatge que adrecá esíorcos en múltiples di
rcccions per a rclligar el coneixemenl del m6n de les plan les amb el m6n
deis hornes, i la seva obra té transcen dencia tant en la tcrminologia cientí
fi ca com en la Iarmacognosia , tant en la filologia corn en l'organització de la
recerca. Com ha dit Ramon Margalef. fou un deIs caps rnés hcn construits
de! nostre país. I s6n prccisarnen t alguns d'aqucsts aspcctcs. en ccrta manera
una mica rnarginals a la seva biografía científica, centrada en el seu Ireball
boránic, els que possiblement us poden interessar més a~osallres i els que
tracta r é de posar de relleu en una pinzellada biográfica tal vegada lleument
heterodo xa pero plena d 'afecte i de respecte per la figura de Pius Font i
Ouer.

: Heterodoxa, pero potser no tant, per tal com foren algunes de les seves
qualitats no estrictament re11evants en el camp de la botánica les que feren
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possible el seu valuosíssim treball de bot ánic. Així, per exemple, sense el
seu gran tremp d'organitzador del treball científic mai no hagués reeixit a
crear prácticament del no res un centre com l'Institut Botáníc que constituís
una plataforma de recerca, de documentación i 'de formació de nous inves
tigadors. Cal pensar que quan el 1916 fou nomenat Naturalista Agregat del
Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, encarregat d'organitzar els herba
rís, la feina que hom esperava d'ell no anava més enllá de la preparació d'un
Herbari Normal de Catalunya a partir del miler i mig de plantes de que
disposava el Museu i les que puguessin arreplegar-se en unes quantes caro
panyes no massa ambicioses, per a les quals, inicialment, ni tan sols hi havia
dotaci6 o les que poguessin obtenir mercés a donacions. Al llarg de prop
de vint anys, de 1916 a 1935, i a desgrat dels .entrebancs considerables de
terminats pels set anys de dictadura de Prirno lde Rivera (1923-1930), aná
madurant el projecte d'un centre de recerca que excedís la curta i provin
ciana ambició inicial fins a assolir la creació d'un centre com l'Institut Bo- 
tánic, que el 1936 era perfectament comparable a la majoria dels centres
equivalents d'Europa i América i que encara avui, malgrat decennis de mar
ginació per part de les autoritats municipals de Barcelona i de la sistema~
tica negligencia de l'estructura estatal de recerca, manté una- decorosa dig
nitat dins de les limitacions deIs mitjans de que pot disposar. En aquella

.vintena d 'anys (1916-1~36) hom passá d 'una Secció d'Herbaris del Museu
de Ciencies Naturals de Barcelona amb un miler i mig de plecs de plantes de

.Catalunya i una biblioteca prácticament inexistent a un Institut Botánic amb
uns herbaris que contenien 226.000 plecs de plantes de tot el món (amb una
especial incidencia de les deis Paísos Catalans, resta de la Península Ibérica,
Africa del Nord i Occitánia) entre els quals figuraven tots els herbaris das
sics de Catalunya (Costa, Trernols, Vayreda, Cadevall, Sennen, Salvador
-incorporat. el 1937), amb una biblioteca important, uns laboratoris dis
crets i un personal de valua reconeguda internacionalment.

l aixó en mig d'un context que, en el millor dels casos, l'afavoria amb
migradesa i en el pitjor s'esíorcava en frenar-lo. Mai, si no és en els dos o
tres últims anys, amb tots els pronunciaments favorables.

Si primer coneix uns anys d'ascensió fulgurant (1916-1921) en que passa
de Naturalista Agregat honorari a Director del Museu de Ciéncies Natu
rals de Barcelona passant successivament pels carrecs d'Auxiliar Tecnic de
Botánica (1917), Conservador de Botánica (agost de 1918) i Regent de les
Seccions de Fanerogámia, Criptogámia i Geografia Botánica (desembre ":c
1918), el 1922 ha de conéixer la fel d'una derrota injusta en les oposicions
a la catedra de Botánica de la Facultat de Farmacia de la Universita de Bar
celona per raons polítiques i el seu allunyament de la Universitat fins qu~ ~:
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1.933 s'incorpora a la Univcrsit at Autó noma. En rcalitat , cls anys d'aquesta
; scensió primercnca de Font i Oucr coincidc ixcn arnh C'1 s anys d'expansió
rlcl Musen de Ciéncics Natura ls de Barcelona i de In [unta de Ciencies Na
iurals en passar aquesta, el 1917, de purarncnt municipal a mixta, amb inter
\:enció de l'Ajuntarnent dc Barcelona, dc la Dip utació i , a par tir de 1920, de
1.1 Mancomunitat. Pero, iot i l'crnpcnta de 19t7, les institucions barcelonines
no Iorcn cspccialment gencroses amb el Muscu d'História Natural. i el ma
tcix Font i Ouer, a la Memoria del eurs 192 t /22 , s'exclarnava: «Una vegada
m és enguany ens hem de doldrc del mateix (. . .) El pressupost de la Junta de
Ciencie s Natural s fou Iortarnent disminuit perqué I'Exeelentíssim Ajuntament

. de Barcelona no cns dona més que una part de la meitat condicionada de les
subvencions de material i personal» . Aixó no li impedí tanm ateix unir a la
seva activitat administrativa en aquests anys un considerable nombre de
campanyes d'explorac í ó per Catalunya, el Pirin eu Aragonés, les il\es Pitiu
ses, el migjorn valencia, Múrcia, Mallorca, Navarra i Aragó Central, així
com publicar una cinquantena de treballs.

Es en el curs de les seves camp anyes d 'exploraci ó botánica que cornenca
a interessar-se no sols pcr les plant es que recul1 i determina (més d'una ve
gada aban s que cap altrc botá nic) sinó tarnbé pcr les rclacions del món de les
plan les amb el món deis horncs que hi viuen en contacte amb elles, que
sc'n serveixen. que en fan simbols o que simplcmcnt lrs concixen i els donen
norn. la el 191 6 publ icava nI Butllcrí del Centre Excursiunlsla del Bages un
uui clc titulat «L<J ciencia d 'cn Sovatgcr », en que rccu ll una pan deis coneixe
mcnts que en Sovatgcr. un pastor d'H orta de San! Innn, hnbil ísimrn caca
dur de cubres salvatgcs (d'on li venia el rcncm de Sovatgcr). que no sols
Cl ncixin les prop ictats mcdicinals Ü 11l ilg,iqllcS ele molics plantes sinó que tenia
uus conc ixcmcut s de la distribu ció geogr áfica i topogrñficn de moltcs cspc 
cics que causa I'adruirnció de Font i O ucr. El record U 'C II Sovuigcr i dcls
SClIS concixcrncnts acorn panyá tata la seva vida Pius Font i Oucr , que 11i
dcdicá encara uns records en el scu da rrer [libre . el vostrc concgut «Plnntas
rvl xllcinule s», i que lingue scrnpre una gran conliunca en el bon sentir per
al . rcconcixcmcnt de plantes de recollectors sense gran inst rucció. com per
exernple Enrie Gros, deis quals feu cornpanys d 'excursió i de qui sernpre
esrava dispo sat a aprendre, en una actitud desafortunadament no prou cornil
llavors i ara en el rnón univcrsitari. En molts deIs trcbulls de Font i Oucr
es ·troben indicacions sobre la nomenclatu ra vulgar de les plantes que troba,
sobre els usos que es fa de les plan tes indie ades en els 110cs que visita, de
les virtuts que els són atrib uides o de les tradicions que hi estan vinculades.
Sovint comenta les ruons tic les confusions entre plantes diferents en la no
rncnclatura popul ar a causa de trets comuns o de propietats que els s6n
atribuides.
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Una revisión a fons deis seus treballs botánics amb ulls d'antropóleg hi
pot pouar encara un gavadal d'informacions, tot i que certament mol tes d'e
Iles, si no majoria, queden recollides també ,en el tantes vegades repetit
«Plantas Medicinales» .

Pero reprenem el fil cronológi c. Haviem deixat aquest fil en un punt
crític: el de les oposicions a la cated ra de botánica de la Facultat de Farrn á
cía de la Universitat de Barcelona . Pius Font i Quer, Iarmacéutic des del
1910, encara que préviamen t ha via estudiat cíencies químiques , havia lIegit
la sev a tesi doctoral «Ensayo fitotopográfico de Bages» el 1914. El 191'i
havia cornencat a professar classes de botánica a la . Facultat de Farmacia
de la Universitat de Barcelona i, després d'un paréntesi el 1918, fou primer
nomenat pro fessor auxilia r tempora l (1919-1920) i després encarregat de la
cated ra de botánica descriptiva (1920-1921 I 1921-1922) . Precisament en
aquest moment en que arriba a la plenitut de la seva carrera el tribunal
d'oposicions Ii ba rra el pas definitiu a la cátedra amb gran escándol de t01S
els que coneixien la diferencia de talla científica entre Font i Quer i el seu
competidor, a qu i el tribunal atorgá la catedra. Davant de la seva poster
gació en Font i Quer no té altra alternativa digna que dimitir del seu car
rec d'auxiliar. No tornarla a la Universitat fins que el 1933 fou cridat a la
Universitat Autónoma corn a professor agregar permanent de botánica Iar
rnacéutica.

Entrernig, pero, la Dictadura de Primo de Rivera havia d 'afegir nous en
treban cs al normal desplegament de I'activitat científica de Font i Quer. Per
una banda, en perturbar primer el normal funcionament de la Mancornunitat
i fina lment suprimir-la (1925), la precarietat deis recursos del Museu de
Ciencies Naturals fou encara més gr an que en el període anterior en que,
com ja hem visi, no eren pus sobrats, Per acabar-ha d'adobar, el 1926 és
ascendit a Farrnaceutic majar (era Iarrnacéutic militar des del 1911) i té
que triar destí fora de la placa on estava destinar en aquell moment, és 3

dir de Barcelona. Font i Quer jugá fort i opta per anar-se 'n al protectorai
espanyol del Marree, tOI just pacificar, territori prácticarncnt desconcgu t pcls
bot ánícs europeus del seu temps. El! en sera el primer explorador sisternátic
al Ilarg de quatre an ys amb esporádiqu és escapades a Barcelona. Se ra l:rl

aquests anys de maltempsada quan demostrara al máxirn la seva capacitar
pe r a trcurc profit de les co ndicions rnés advcrscs, No sols es consagra ~~'T'

una figur a indiscutible de la botáníca-nord-a íricana sin6 que reix a enri'1" :'
els herbaris del Museu de Ciéncies Naturals prácticament sense despeses,
Anuncia el seu via tge al Ma rree a les principals revistes botániques del r.~~n

i oíerí coHecci ons de plan tes recollectades i de tcrminadcs per di sota el 'IV'"
d'lter matoccanum a tothorn qui vulgués subscriure una quan~tat per aj~oar

.. ' .
,.J . t "' t
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: a les despeses de l'expedici6; els subscríptors foren nombrosos i uns en me
, tálic i altres per íntercanvi d'altres exsiccata (exsiccata és el nom que donen
•els botánics a aquestes coHeccions normalitzades de plantes seques) contri
i buiren a enriquir notablement els herbaris del futur Institut Botánic i cono'
tribuiren afer neixer un ambiciós projecte que hagués hagut de convertir-se
en l'eix deis treba!ls de 1'1nstitut Botanic si la guerra civil no ho hagués
frustrat el 1936: la Flora Occidentalis. Es a dir, la fiara de l'extrern medi
terrani des deis Alps fins a l'Atlas. No fou possible pero tanmateix els tre
ba!ls sobre flora marroquina de Font i Quer passen de la trentena.

També al Marroe es preocupa d'aspectes no estrictament botánics en les
seves recerques bé que I'obstacle del desconeixement de la !lengua deIs be
rebers del Ríf rdels árabs del Garb límitava seriosament les possíbilitats de
Font i Quer qui, tanmateix, no deixá de notar la presencia de talo tal planta
als mercats o la micofóbia tant dels árabs com dels berebers .

El nou nomenament de Font i Quer com a Director del Museu de Cien
cíes Naturals enceta el 1930 la darrera etapa de la seva activitat com a
organitzador i orientador de la recerca naturalística a Catalunya. Aquesta
etapa, que havia de ser especialmcnt fecunda, es veurá trágicament pertur
bada el 1936 i definitivament interrompuda el 19'Q. Ahans, pero, encara
havia de tenir ternps por a dur El terme emprcscs com el Pln Quinquenal
Micológic de Catalunya (1931-1935) merces el qual d nombre de macrorni
cets . és a dir de fongs arnb apa rcll reproductor diferenciahle a simple vista
(o bolct) . coneguts a Catalunya pass á de 627 El 1'158, és n dir que gairebé es
triplicá i que dugu é a Catalunyn els máxirns especlallstes europeus de la
micología. Bé que rnai no hi ringué un a dedicaci6 d'especialista el món deIs
fongs interessá vivarnen t Fon t i Q uer qui, per altra banda, cstablí la distrí
buci6 de la micofília i la rnicofagia a la península ibérica i recollí nombro
ses dades sobre usos alímentaris i psicotrópics dels fongs, toxic ítat, tradicions
que hi eren vinculados, etc ...

El 1932 torna encara al Marroc, i al 1935 va a lfni. Del 1931 al 1934
exerceíx la presidencia de la Instituci6 Catalana d'Historia Natural. Pero
\'esdeveniment c1au d'aquest període és el retorn de Font i Quer a la Uni
versitat el 1933. Aquest cop ho feu per la porta gran en cridar-lo la Universi
iat Autónoma de Barcelona com a professor agregar permanent de Botánica
Farmacéutica. Hom li dona carta blanca per a esco llir els seus coHaboradors
i ell tria dos joves alemanys, I'un fanerogamista i l'altre criptogarnista, Wer
ner RothmaJer í Rolf Singer. Singer esdevingué després (i és encara) un deis
millors rnicólegs europeus; Rothrnaler, després de coHaborar amb Font i
Quer en els inicis de la seva projectada Flora Occidentalis (1934-1936), es
devingué un deIs millors floristes alernanys i morí el 1962 éssent director de
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l'Institut de Biologia de la Universitat Ernst-Moritz-Ardnt de Greifswald, a
Pomeránia, a la República Democrática Alemanya.

Una darrera empresa notable, que no puc deixar d'esmentar aquí encara
que afecta més exclusivament els interessos botanics de Font i Ouer, fou
l'excursió de la Station Internationale de Geobotanique Méditerranéenne et
Alpine (SIGMA), amb [osias Braun-Blanquet al front, per terres de Catalu
nya, Es pot dir que aquesta excursi6 posa els fonaments de la fitosociologia
catalana, tan desenvolupada a partir deis inicis deIs anys cinquanta per Oriol
de Bolos, actual director de l'Institut Botanic, i els seus deixebles.

Font i Quer es planteja dones els anys trentaI'establirnent sobre ba ses
solides -ara que li ha perrnet un prestigi solídament adquirit , una exp eri en
cia viscuda deis problemes de la recerca naturalística i una situació aca
démica privilegiada- d'un complexe de recerca, formació i documentació
en un camp cíentífic específic, que no té parió a Ca talunya. Es cert (].11e
compta amb una tradici6 arrelada de prop de tres segles que no existeíx en
altres camps científics, pero no ho és menys que en no pocs aspectes les
seves propostes són totalmente innovadores. Els bolets, abans d'ell, havien
estat objecte rnés d'estralls gastronómícs que no d'estudi i la fitosociologia
era una ciencia nou-nada quan ell la introdueix a Catalunya juntament amb
Huguet del Villar bé que seguinl metodologies forca diferents de les d'a;
quest. Amb la creaci6 de l'Institut Botá nic el 1935 i les activitats que portcm
ressenyades s'acompleixen els objectius de recerca i documentaci6; resta la
formaci6. Pe! que fa a aquest punt concep uns cursos de vacances per als
estudiants de la seva catedra que havien de consistir en l'exploració siste
mática, primer florística i després fitosociologica, d'una área mal coneguda de
la península Ibérica. El primer d'aquests cursos s'iniciá el 29 de juny de 1.936
i havia de durar fins al 10 d'agost. Quan a -finals de juny de 1936, amb dos
ajudants i cinc alumnes, dues noies i tres 'nois, emprenia viatge cap -a Ori
huela del Tremedal, a la serra d'Albarracín, poc podia pensar Font i Ouer
que emprenia les seves «llargues vacances del 36». Hagué de restar a Ori
huela de! Tremedal fins el 26 de setembre en que, veient que el conflicto
encetat el 18 de juliol no portava camí d'acabar-se rápidament, prengué el
retorn a Barcelona amb tots els seus acornpanyants llevat d'un deIs :S~::

diants, membre de les JONS, que preferí passar a Burgos, on tenia PÓI' ents .
Anáren a peu fins a Tragacete fent un dia i mig de camí a través de la Sierra

i d'allí pogueren arribar a Cuenca i a Valencia per tornar a Barcelona ~- tr~

des d'aquesta ciutat. Aquest episodi, que hagués pogut ser simplerne« , .u.;
aventura més en la vida més aviat inquieta d'un botánic víatger, esdevmzue
el 1940 base per a un procés que margina definitivament la persona ; l',..,h~~

de Font i Quer de l'esfera pública i el relega a l'estadi de «ciencia oc ulta.
en que els trobárem els anys seixanta.
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! EIs anys de la guerra foren encara, a desgrat de les dificultats fácils d'ima
giiar, anys d'intensa activitat. Tancades les cIasses a la Universitat, no deixá
taimateix de treballar al Seminari de Botánica de la Facultat de Farmacia
per a continuar el fitxer de cites de Jocalitats íberiques i marroquines de
plantes per a anar constí tuint la base de la seva projcc tada Flora Occidentalis.
Vcient que la situac ió del Museu de Ciencies Naturals a la Ciutadella, prop i
del port i de l'estaci ó de Franca, era molt exposada enfron t deis bornbardeigs. I
traerá de traslladar-lo a 1I0c m és segur pero no ho assoJí més que amb l'lns- 1
titu t Botánic que queda installat el 1937 en una torre de la Bonanova, al
carrer de Sant Gervasi. Pugué també salvar l'herbari Sennen del CoHegi de
la Salle de la Bonanova, molt important en nombre de plecs tot i que discu-
tibie quan al rnétode de classificació i deterrninació (el gerrná Sennen, sal-
lesiá, era un botáníc deIs anomenats «polvoritzadors» per tal com descriuen
especies noves amb malta Ileugeresa basant-se en diferencies insignificants i
no constants amb les seves cong éneres i era també aferrissat antievolucio-
nisla). Encara més irnpo rtan t fou el rcscat i recuperació en plena guerra de :
l'herbari i museu Salvador que con tenia la més antiga col-lecció de plantes 1\
de Catalun ya, alguncs prnccd cnts de localitats del I'lu (k Ilurcclonu. ja des
aparegudes arnb el crc ixcment urba. una estimable 1JIIJI Iuk\:a i difcrents col-
lec. ions d'cspccímens d'hisroria natural malaurndnment s~nSI' cap classifi-
caci ó ni indicació de procedencia. Aquest herbari, la biblioteca i Tcs col-
lccc ions havicn cstat iniciados a mitjan seglc XVII per l'apotecari loan Sal-
vudor i Boscñ i notablcment cnriquidcs pcl scu Iill [nurnc i cls scus dos ncts
10;11: i loscp, dcspré s roren coru inuadcs arnb variable interés pcls scus des
cenderits Iins que un daqucsts, ;1 mitjan segle XIX (1854'1) les tras llada a
unes golfes del mas de la I3leda, al Pcnedes, on romangueren oblidades per
espai de vuiiarua anys, Iins que pcr una serie de circurnstñncics afortunados
Font i Quer pogué gestionar lIur incorporació al patrimoui de \'1nstitut Bo-
iánic i Ier-la efectiva en plena guerra , el rnarc de 1938. Una vegada més l'e 
conc.-mia de temps i despeses pres idí I'operació: entre el dccrct del Depar-
tarrun t de Cultura de la Gcncra litat i la inco rporaci ó efect iva deis mat crials
del inuseu Salvador de. prés d 'haver-los Inventar iar a la Blcda transcorregue-
ren nornés quara rna-cinc dies i les desp eses pujaren nornés 1.068 pesseres
amb 23 cént ims (xifra més impor tan t el 1938 que avui . pero que no dcixa
de se r sensc comú mesura arnb el trcsor recuperar).

Arnb la fi de la guerra, pero, tot el muntatge pacientrncnt construit per
Font i Quer alllarg de rnés de vint anys rebé de Iront I'embat de I'odi i de les
enveges. Font i Quer fou detingut i processat j hagué de romandre dos anys
emprcsonat al Castcll de Montjuíc, I'herbari de Caries Pau que havia estat
legat per aquest botan íc valencia a I'Institut Botánic fou incautat i traslladat
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a Madrid. L'Institut Botánic fou reduit novarnent a mera depe ndencia mu
nicipal en el si d'un «Instituto Municipa l de Ciencias aturales» amb dota
cions econórniques Iimitadíssime s i amb una progressiva reducció del perso
nal en no cubri r-se les places deixades vacants per les depuracions i les ju
bilacions.

Encara que en aquests anys de malternpsada que havien de ser els dar
rers de la seva vida sabé fer fron t amb dignitat i empenta a les adversitats i
una vcgada rnés cmprengué la tasca de posar els fonaments nou s d'una botá
nica cata lana personalitzada i prest igiosa. El 1942, quan feia poc rnés d'un
any que havia quedat en lliberta t provisional pren part en la represa de l'Ins
titut d'Estudis Catalans amb Ramon Aramon i Serra, Miquel Co11 i Alen
torn, Iosep Puig i Cadafalch, Eduard Fontseré, Iosep M.~ López-Pícó, [ordi
Rubi6 i Balaguer , Agustí Duran i Sanpere, [osep M.~ de Sagarra, [oaquirn
Folch i Torres, [osep R. Bataller i Higini Anglés. El 1945 inicia una Societat
Botánica Catalana que seria el primer embr ió de la represa de la Institució
Catalana d'Historia Natural de la que el 1949 esdevindria Secció. Aquesta
Societat de Botánica, despré s Secció de Botánica de Ja Institució Catalana
d'História I atural, fou , fi ns el 1972, el mtenue de continuitat entre l'activi
tat científica catalana deIs anys anteriors a la guerra i la represa posterior "!
serví de plataforma d 'acollida a botán ics estrange rs rellevants d'entre els
que destaca sobretot losias Braun-Blanquet, que feu difererí ts excursions per
Catalunya en cornpanyia de Font i Quer i d' alguns joves naturalistes d'aquell
ternps avui botánics cminents com Oriol de Bolos o Pere Montserrat
(1947-1949).

Els anys de la posguerra són tarnbé uns anys de dedicació a la divulga
ció botánica, als treballs de caire Iingüístic o lexicográfic i , sobre tot, per als
qui sou aqu í. de la recopilació del seu gran volum de «Pla nta s Medicinales»
que , com sabeu, és rnolt rnés que un IIibre de plantes medicinals, és d 'alguna
manera el seu testamento Allí recull totes aquelles coses viscudes en el curs
d'una vida dedicada a l'estudi de les plan tes i a la organi tzació dela recerca
botánica a Caial unya que no havicn troba t 1I0c adequat en les seves· publ i
cacions anteriors. Aixó el fa un lIibre alhora ame i complicat que no .es pe;
lIegir Iinealrnent sin ó que cal anar fullejan t en recerca de la sorpresa -di
vertida o colpidora, de la insinuació críptica o illurninadora, de la descobert a
cngrcscad ora, El món de les plantes, el món deIs homes i el seu món pers c 
nal s'hi barregen indcstriablement i arrosseguen de manera inevi table .::
lector.

En els darrers anys de la seva vida, mentre oficialrnent es trobava privar
tic tots cls scus cürrccs del pcríode anterior a la guerra i redu it nom és, ::
partir de 1946, a la condició de naturalista de l'Institut Botánic de Barcelona
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arnb unes subvencions simbóliques que el convertien de fet en botánic de
dissabtes i diumenges, rebé en canvi honors internacionals no per merescuts
menys significatius (Mernbre del Patronat de l'estacié internacional de Biolo
gia Mediterránia de Blanes - Fundaci6 Carles Faust-, el 1951; Vice-Presi
dent del Vl l l Congrés Internacional de Botánica de París i Rapporteur de
terminologia corológica --és a dir nomenclatura de les árees de distribuci6
de les plantes- del rnateix congrés, el 1954; membre del Consell General de
Redacci6 de Flora Europea el 1956; Doctor Honoris Causa per la Universí
tat de Montpellier el 1959). El 1963 fou nomenat encara Vice -President del
X Congrés Internacional de . Botánica de Edimburg, cárrec que no pogué
ocupar en sorprendre'l la mort a la primeria de 1964, mesos abans de que
el congrés tingués lloc.

Aquest fou I'home la memoria del qual he volgut honorar. Per més de
quaranta anys fou el capdevant de la botánica catalana i reeixí a crear una
escola que ha tingut fecunda continuitat; fou reconegut pels seus iguals i
detestat pels envejosos incapaces de posar-se al seu nivell; deixá una obra
extensa i rica de la que encara avui ens beneficiem en múltiples camps de
recerca . Deixá sobretot un cxcmplc de perseverancia. d 'imaginació , d'ener
gia, de mentalitat obcrta a tot alló de nou que pot nferir l'obscrvacié del
món que ens envolta no solament en el camp espccíílu n que dedica prefe
rentrnent la scva recerca sin6 en mo1ts d'altres més o rnenvs relacionats, Tant
de bo tots sabessim treure profit de les seves llicons i no hagtlc6sim de "cure
muí rnés hcmes com ell humiliats i marginats pcr un odl cec per la nostra
cultura ... i potser pcr tora cultura.

He acabar.
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