
La seva formació
De petit, als set anys, va tenir una infecció al cap del
fèmur, que el va obligar a restar al llit tot un any.
Durant aquest temps d’inactivitat física va madurar
en el seu pensament la il·lusió de poder córrer per les
muntanyes i estudiar els boscos i les plantes. Va ser
una determinació precoç per a un nen de set anys: de
gran volia ser naturalista. D’altra banda, els llargs
mesos que estigué al llit no van ser pas temps perdut:
passava hores llegint i no sols llibres infantils, sinó lli-
bres molt superiors al nivell que podia tenir un infant
d’aquesta edat —com, per exemple, una traducció
catalana de la col·lecció Bernat Metge de les obres de
Plini el Jove. L’instint de recerca i la necessitat de
conèixer les coses l’acompanyà al llarg de tota la vida.

Estudià el batxillerat a l’Institut Maragall i al
Menéndez y Pelayo i, durant un temps —els difícils
anys de la Guerra Civil— treballà a la farmàcia del
seu pare. De tota manera, durant aquests anys i els
de la seva formació universitària es va reafirmar en
la idea que la seva vocació no era pas la de farma-
cèutic sinó la de botànic. 

Encara un adolescent, començà a endinsar-se en
la literatura botànica de nivell, va llegir obres com la
Geobotánica d’Emili Huguet del Villar, que trobà
enrevessada, o la Végétation de la moitié orientale des
Pyrénées, d’Henri Gaussen, que li interessà molt més.

A l’institut on estudiava, una professora d’ale-
many li ensenyà, a més de la llengua, la cultura ale-
manya i aviat va poder llegir l’obra cabdal de Josias
Braun-Blanquet, Pflanzensoziologie, de 1928, que
literalment el fascinà (Panareda, 1998: 8).

A partir de 1942 estudia a la Universitat de Bar-
celona la carrera de Ciències, que acaba el 1947 i
obté la llicenciatura de Ciències en 1948, secció de
Naturals, amb premi extraordinari, i el doctorat el
1950, a Madrid, amb una tesi sobre la vegetació del
Montseny, que no es publicà fins al 1983. 

Val a dir que el Dr. Bolòs, abans d’entrar a la
Universitat, ja havia tingut el mestratge botànic del
seu pare, Antoni de Bolòs, i del Dr. Pius Font i
Quer, que havia creat i dirigia l’Institut Botànic de
Barcelona. Des de 1934, el pare del Dr. Bolòs era
conservador d’herbaris de l’Institut Botànic i
col·laborador del Dr. Font, i a l’Institut estava en
contacte amb les figures més importants de la botà-
nica catalana. Aquest contacte va permetre una
bona formació botànica per a tots dos, pare i fill. El
mateix Dr. Bolòs ens ho explica:

Recordo encara el dia, devia ésser per l’agost de l’any
1935 [el Dr. Bolòs tenia onze anys], que estant a la
Salut de Collsacabra, en les curtes vacances estivals, ell
[Antoni de Bolòs] i jo intentàrem per primera vegada
de fer un inventari de vegetació en una landa de
Calluna amb Betula pubescens, seguint les instruccions
que el pare havia rebut del seu amic el professor Josep
Cuatrecasas.» (O. Bolòs, 1979: 13).

Encara que el Dr. Font no va ser professor a la
Universitat de la postguerra, perquè va ser empreso-
nat i desposseït dels seus càrrecs pel règim franquis-

ta, el Dr. Bolòs sempre se’n va considerar deixeble. 
Anys més tard començà a redactar la Flora dels

Països Catalans, continuant d’alguna manera l’obra
florística que el Dr. Font tot just havia encetat. El Dr.
Font havia redactat unes poques famílies d’una flora
manual de Catalunya quan la mort el sorprengué.

Josias Braun-Blanquet, un botànic autodidacta
suís (Coira 1884 - Montpeller 1980), va ser l’altre
gran mestre del Dr. Bolòs. Braun, creador del mètode
fitosociològic —també conegut com a mètode sig-
matista, perquè l’any 1930 havia creat l’Station Inter-
nationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpi-
ne (SIGMA)—, començà una relació professional i
personal amb el Dr. Bolòs arran de la publicació de la
seva obra La végétation alpine des Pyrénées orientales.
Étude de phytosociologie comparée, de 1947, obra de la
qual el Dr. Bolòs s’encarregà de revisar i corregir les
proves. Posteriorment, la seva relació es va estrènyer i
van col·laborar en l’estudi de la vegetació de la vall de
l’Ebre, que culminà amb la publicació de Les groupe-
ments végétaus du bassin de l’Ebre et leur dynamisme, el
1958, signat per tots dos. Així, doncs, el mestratge de
Braun va ser cabdal per al Dr. Bolòs, que afirmà: «Per
a mi, Braun-Blanquet ha estat el més important dels
meus mestres» (M. Pairolí, 2001: 54).

BREU ESBÓS BIOGRÀFIC 
Oriol de Bolòs i Capdevila va néixer a Olot el 16 de
març de 1924 en el si d’una família que comptava
amb il·lustres botànics. Aviat, el 1927, la família
Bolòs-Capdevila marxà d’Olot per diverses causes i
s’establí a Barcelona, on el seu pare, Antoni de
Bolòs i Vayreda, havia comprat l’antiga farmàcia
d’Antoni Novellas a la cantonada de la rambla de
Catalunya amb el carrer de València.

La seva vida de petit va discórrer en un ambient
familiar càlid, on tenien un relleu important la cul-
tura i la catalanitat, però també marcat per les estre-
tors econòmiques (M. Pairolí, 2001: 33). 

El seu pare, a desgrat que havia de dedicar-se a la
farmàcia, que estava oberta de les vuit del matí a les
nou o les deu del vespre sense interrupció, no deixà
mai la botànica i participava com podia en les acti-
vitats de la Institució Catalana d’Història Natural,
de manera que el jovenet Oriol va viure en un
ambient plenament relacionat amb la botànica (O.
Bolòs, 1979: 10-12).

Q uan ja ha passat un any del decés del doctor
Oriol de Bolòs, consoci nostre al Centre
Excursionista de Catalunya, ens plau de fer

memòria del seu pas entre nosaltres i de l’afecte que ens
va professar. Les darreres imatges que conservem de

l’acte del seu enterrament, amb el fèretre cobert amb
la bandera catalana i a sobre, només, un ram de flors
boscanes, ens dibuixa amb traços nítids el que va
ser tota la seva vida –fins que la malatia
d’Alzheimer el colpí–, una vida lliurada a l’estudi
de la botànica i una profunda estimació pel
nostre país, dues passions que va viure amb gran
serenor i intensitat.

Oriol de Bolòs al mas Esparregueres 
de Santa Pau, el 1955 

Una imatge poc
coneguda d’Oriol 
de Bolòs rialler.
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El doctor Oriol

de Bolòs
Autor: Josep Nuet Badia
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Segons el testimoni de Josep Vigo (1998: 11), «…els
alumnes hem valorat sobretot la seva competència i el
seu estil, a la vegada seriós i planer, de fer-nos assequi-
bles els coneixements botànics. En el cas de les matè-
ries relacionades amb les plantes vasculars i amb la
geobotànica, quedava ben patent que ens transmetia, a
través d’una exposició calmada i reflexiva, els resultats
d’una feina viscuda intensament i d’una visió intel·lec-
tual molt meditada».

Sempre va estar interessat perquè els seus deixe-
bles seguissin camins poc fressats fins aleshores. Al
seu impuls devem els estudis recents sobre biosiste-
màtica, ecologia de les comunitats, liquenologia o
palinologia. A més, entre el 1978 i 1981, va ser
vicerector de recerca de la Universitat de Barcelona
en l’equip del rector Antoni M. Badia i Margarit.

Estudi de la flora i de la vegetació. La recerca
sobre la botànica, segons confessió pròpia, no la va
fer mai a la Universitat sinó a l’Institut Botànic de
Barcelona. En aquest centre va ser col·laborador
científic del CSIC, de 1951 a 1953, conservador
tècnic de 1965 a 1967 i director entre els anys 1967
i 1984, que va deixar el càrrec per una incompatibi-
litat administrativa.

Les primeres obres que publicà són, a més de
dues notes florístiques, dos estudis sobre la vegeta-
ció de la Sauva Negra i de la fageda de Jordà (1948).
En segueixen moltes més, de les quals destacaríem
Vegetación de las comarcas barcelonesas (1950), en
col·laboració amb el seu pare, Antoni de Bolòs; Les
groupements végétaux du bassin de l’Ebre et leur dyna-
misme (1958), en col·laboració amb Josias Braun-
Blanquet, el seu mestre; El paisaje vegetal barcelonés
(1962) i Comunidades vegetales de las comarcas pró-
ximas al litoral situadas entre los ríos Llobregat y
Segura (1967).

A més de la recerca fitocenològica, el Dr. Bolòs
ha fet una fructífera tasca florística. Una excel·lent
mostra en són els quatre extensos volums de la Flora
dels Països Catalans (1984-2001), elaborada amb la
col·laboració de Josep Vigo. Una obra que es trigarà
molt de temps a superar. En l’herbari de l’Institut
Botànic de Barcelona hi ha un gran nombre de
plecs recol·lectats per ell i també pel seu pare.

Síntesis generals sobre la vegetació. Una de les
grans aportacions del Dr. Bolòs és l’elaboració de
síntesis dels tipus de vegetació, especialment dels
Països Catalans, com la que recull en el primer
volum de la Flora dels Països Catalans (1984).

En aquesta matèria, el criteri sintètic del Dr.
Bolòs és valorat per Josep Vigo (1998: 14): 

Resulta evident que adopta visions integradores i que
no accepta ni proposa canvis fàcilment. Al meu parer,
aquesta concepció sintètica de la sintaxonomia i la
cautela davant de les innovacions tenen, si més no, la
virtut d’evitar la proliferació d’esquemes provisionals i
la selva de noms efímers amb què ens obsequien altres
fitocenòlegs i que, sigui dit de passada, no fan cap bé
al prestigi i a l’acceptació general de la sintaxonomia.

La cartografia botànica. Una altra de les facetes
de la tasca científica del Dr. Bolòs va ser l’elaboració
de diferents síntesis del paisatge vegetal. N’esmenta-
ré només una sobre els sòls i la vegetació inclosa en
la Geografia física dels Països Catalans (Riba, Bolòs,
Panareda, Nuet & Gosàlbez, 1979). El Dr. Bolòs,
que era un excel·lent geògraf, fa una síntesi molt
ben estructurada, rigorosa científicament, escrita
amb un llenguatge planer —i, diria, amb qualitat
literària— que combina rigorositat i amenitat. A
més, hi hem d’afegir la proposta de divisió dels Paï-
sos Catalans en territoris fisiogràfics (1975).

En l’àmbit de la cartografia de la vegetació també
ha fet una tasca important, tant en l’elaboració de car-
tografia com en la impulsió de projectes de llarg abast.
Des del primer mapa de vegetació de la zona de Sils,
elaborat el 1948, però no publicat, fins al Mapa de la
vegetació potencial de Catalunya 1:250.000 (2004),
elaborat per Josep Vigo i Josep Carreras amb molts
materials seus, hi ha un llarg camí recorregut.

Entremig hi ha la col·laboració amb Hermann
Meusel en l’obra Vergleichende Chorologie der Zentra-
leuropäischen Flora, publicada entre 1965-1992, els
mapes de la regió barcelonina (1962), del Montseny
(1982), el full 33, Banyoles, del mapa de vegetació de
Catalunya a escala 1:50.000 (1983) i el de Navarra
(1986). A més, altres mapes a escala petita dels domi-
nis de vegetació de Catalunya i els Països Catalans.

Cal destacar, finalment, el projecte de cartografia
en reticle de la flora vascular dels Països Catalans.
Per això es va constituir, el 1982, dins la Secció de
Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Organit-
zació per a la Cartografia de les plantes vasculars dels
Països Catalans (ORCA), sota la direcció del Dr.
Bolòs. El projecte ORCA contribuí decisivament al
desenvolupament del Banc de Dades de Biodiversi-
tat de Catalunya, gestionat per la Universitat de Bar-
celona i sota els auspicis del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Llenguatge botànic. Una altra faceta del Dr.
Bolòs que mereix ser recordada és el seu amor per la
llengua catalana i el gran coneixement que en tenia. 

Va col·laborar en el Diccionario de Botánica (1953)
del Dr. Pius Font i Quer. Posteriorment, la seva apor-
tació va ser molt important en obres extenses com la
Gran Enciclopèdia Catalana i en el nou Diccionari de
la Llengua Catalana de l’IEC (1995). És molt recoma-
nable la lectura del treball de C. Riera, J. Vallès i M. T.
Cabré (1998: 29-36), que estudia l’aportació del Dr.
Bolòs a la fixació del lèxic científic català. 

El preocupava molt la degradació que sofreix el
nostre idioma en tots els nivells d’ús. És per aquest
motiu que, amb Enric Hernández i Roig, Lluís Mar-
quet, Oriol Riba i Josep Vigo, que compartien amb
ell la mateixa preocupació, va escriure Parlar bé el
català no és gens difícil, (Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2005 i 2007), un compendi de les inco-
rreccions que es poden trobar més habitualment. 

Conservació de la natura. La conservació de la
natura també és un front en el qual el Dr. Bolòs va
lluitar. Va escriure molt sobre la protecció i la gestió
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El 1954, essent ja catedràtic, Oriol de Bolòs es va
casar amb Margarida Masclans i Aleu, mestra i filla
del mestre i botànic Francesc Masclans. Del matri-
moni nasqueren tres fills, Jordi, Albert, que morí
molt petit, i Núria. Oriol de Bolòs i Margarida Mas-
clans van viure sempre molt ben avinguts, i ella —
com també el seu pare— participà en moltíssimes de
les activitats botàniques d’ell, com a col·laboradora
entusiasta i fidel. La seva col·laboració més vistent
són les il·lustracions de plantes a la Flora dels Països
Catalans i a la Flora manual dels Països Catalans.

L’obra científica
La descripció detallada de l’obra científica del Dr.
Bolòs ja ha estat feta extensament per diferents
autors i col·laboradors seus (Panareda, 1998; Vigo,
1998). No tornarem a repetir el que han escrit amb
molt més encert i extensió del que puguem fer aquí.
De tota manera volem subratllar els principals
aspectes i camps de la seva obra.

La docència. Inicià l’etapa docent com a profes-
sor adjunt o ajudant el 1949. Anys més tard, el
1953, va obtenir la càtedra de Fitografia i Ecologia
vegetal, que regentà fins que es jubilà el 1989 i restà
com a professor emèrit fins l’any 1996. Durant
aquest període tan dilatat, de quaranta-set anys,
exercí el mestratge en moltes promocions d’alumnes.

El Dr. Bolòs amb un grup de col·legues a la
serra de Collserola, acompanyant Claude
Favarger (1986). Podem identificar, d’esquerra a
dreta: Carles Benedí, una becària, Antoni
Aguilella, M. Teresa Perdigó, Empar Carrillo,
Gonzalo Nieto, Claude Favarger, amb americana,
César Blanché, Oriol de Bolòs, Josep M.
Montserrat, Joan Vallès i Àngel M. Romo.

Una fotografia molt coneguda d’una excursió
micològica, presa a l’octubre de 1961, prop
d’Adzeneta del Maestrat. Asseguts en el marge,
d’esquerra a dreta, hi veiem el Dr. Pius Font i Quer,
André Bertaux, Antoni de Bolòs i Manuel Calduch.
Dalt del marge, també d’esquerra a dreta, hi ha
David Terrades, Josep Vigo, Margarida Masclans i
Oriol de Bolòs.
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de la humanitat”. Perquè, al capdavall, en depèn».
Era un treballador incansable. En la feina de

camp sovint no trobava mai el moment de dinar,
que d’altra banda era molt frugal, de manera que els
seus alumnes o col·legues sempre que sortien amb
ell acabaven amb algun episodi d’hipoglucèmia. Al
vespre igualment, aprofitava tota la llum del dia,
que alguna vegada els havia obligat a fer algun bivac
no previst sota els boixos (Vigo, 1998: 21).

Treballava sense gaires recursos. La seva muller
recordava com feien molta de la cartografia de la
vegetació, recorrent el país amb el seu Citroën 2 CV
de color blau grisenc. Primer ella conduïa i ell ano-
tava sobre un mapa la vegetació que anava obser-
vant. Però aviat van arribar a la conclusió que el
dibuix no era el seu fort i es van canviar els papers.
Ell conduïa i li anava donant indicacions verbals a
ella, que dibuixava amb precisió i pulcritud els
límits dels diferents tipus de vegetació que observa-
ven durant el recorregut.

A casa, la seva capacitat de treball era molt gran.
Quan treballava era incansable. Les hores no comp-
taven. Hauria estat sense menjar ni dormir. I men-
tre treballava li agradava la companyia. No li moles-
taven els sorolls, ni que els seus fills juguessin. De
fet, ell deia que ja de petit s’havia acostumat a estu-
diar mentre els seus germans, més petits, jugaven al
seu voltant. Era capaç d’abstreure’s en els seus pen-
saments i de fer una feina ben feta.

EL DOCTOR BOLÒS I EL CENTRE
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
El Dr. Bolòs era soci del Centre Excursionista de
Catalunya des del 31 d’octubre de 1967, un soci
il·lustre que va col·laborar gentilment amb l’entitat. 

Segons afirmació pròpia, sempre s’hi havia sentit
bé en l’entorn excursionista. Es veu que de petit
creia que la professió del seu pare, Antoni de Bolòs,
no era la de farmacèutic ni la de botànic, sinó la
d’excursionista.

Al llarg dels molts anys que fou soci va col·labo-
rar en un seguit d’activitats, que aquí intentarem
desgranar de la manera més documentada possible.

El Grup de Botànica
Al Centre Excursionista de Catalunya, si fem cas de
la Circular per als socis, hi hagué, entre el novembre
de 1967 i l’estiu de 1969, un incipient grup de
botànica que liderava el Dr. Bolòs. Era enquadrat a
l’aleshores denominada Secció de Geografia i Geo-
logia, que presidia Narcís Rucabado.

Aquest grup de botànica era una manera d’ano-
menar el grup de botànics de la Institució Catalana
d’Història Natural que es reunien clandestinament
al Centre (Camarasa, 2000: 95) perquè l’Institut
d’Estudis Catalans estava clausurat i la seva activitat
prohibida per les autoritats franquistes.

Ens consta, però, una primera reunió d’aquest
grup al Centre el dia 19 de desembre de 1953, a la
qual assistiren Emili Batalla, coautor amb Francesc
Masclans de la flora de les muntanyes de Prades;

Oriol de Bolòs, aleshores professor adjunt de la
Universitat i autor d’una flora de l’entorn de Barce-
lona feta amb el seu pare; el pare Josep Cañigueral;
Creu Casas de Puig, briòloga de renom internacio-
nal i autora d’una flora de briòfits del Montseny;
Pius Font i Quer, creador de l’Institut Botànic i
mestre de tots; Santiago Llensa, botanòfil autor
d’una flora d’Hostalric; Antoni Marcos; Francesc
Masclans, autor de tres flores (muntanyes de Prades,
vall del Gaià i l’Urgell) i de les guies per conèixer els
arbres i els arbustos i lianes, que va promoure el
Centre; Margarida Masclans, esposa i col·laborado-
ra del Dr. Bolòs; Pere Montserrat, autor d’una flora
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del medi natural. Com a exemple recordem el tre-
ball que publicà en aquesta mateixa revista l’any
1970: L’excursionista i la conservació del paisatge
vegetal (Muntanya, 652: 176-181). 

Formà part, com a directiu, d’entitats conservacio-
nistes, com la Lliga per a la Defensa del Patrimoni
Natural - DEPANA, en la qual col·laborà amb la
màxima disponibilitat en els objectius de protecció de
la natura, amb els quals estava plenament identificat.

A més, va formar part de diferents comissions
d’experts per a assessorar les corporacions públi-
ques, en què el seu consell sempre fou el del cientí-
fic professional i responsable, cosa que provocava
que moltes vegades no l’escoltessin o l’apartessin.

Tanmateix, la seva tenacitat i la fidelitat a una
forma d’actuar insubornable han fet forat i les idees
que va començar a defensar fa molts anys ara ja són
de circulació comuna, cosa que no vol dir, però, que
s’apliquin sempre.

ALGUNS ASPECTES RELLEVANTS
DE LA SEVA PERSONALITAT
A més de la biografia professional, m’ha semblat
convenient endinsar-me en la seva personalitat com
una petita aportació per a ajudar a conèixer, encara
que només sigui una mica, com era el Dr. Bolòs, per
a entendre i poder copsar el valor de la seva figura i
de la seva obra.

Com era el doctor Bolòs
En l’aspecte purament físic, el Dr. Bolòs era una per-
sona d’estatura no gaire alta i complexió prima. De
front ample, potser accentuat amb unes entrades que
l’edat anava engrandint, tenia uns cabells, que sem-
blaven rebecs a la pinta, que la clenxa partia en dues
meitats, cada una de les quals anava poc o molt pel
seu cantó. Unes celles poblades feien de ràfec als seus
ulls, més aviat petits i de mirada reflexiva, potser una
mica cansada pel treball, que li quedaven darrere
unes ulleres grosses i d’una certa graduació. La boca
ampla, amb els llavis carnosos, li quedava emmarca-
da per dues arrugues profundes des del nas fins a la
barba. Parlava amb una dicció garrotxina que el feia
inconfusible. Tenia unes mans força robustes, que no
semblaven gaire destres en habilitats manuals, fet
que es feia evident quan remenava papers. Ell sem-
pre afirmava, amb un punt de resignació, que no
sabia dibuixar. Caminava amb una certa dificultat
per la malaltia que tingué d’infant, cosa que no el
privava d’engarristar-se on li convenia per observar la
flora o fer un inventari de la vegetació. 

En l’àmbit humà, el seu aspecte era el d’una perso-
na discreta que no enlluernava gens però que, quan el
coneixies una mica, prenia una dimensió i una pro-
funditat que la seva imatge no permetia sospitar. El
Dr. Bolòs era una persona discreta, afable, senzilla,
amb una gran passió per la seva professió i pel seu
país, als quals dedicava tots els esforços que calia. 

De caràcter més aviat tímid, podia semblar retret
amb les persones que el tractaven superficialment,
però era amable i simpàtic amb tots els que tractava

amb més profunditat. La sobrietat era una de les
seves característiques. Sobrietat en tot, en el parlar,
en les formes, en la relació amb tothom. De caràcter
tenaç i constant, però no pas tossut, cosa molt dife-
rent, creia en allò que feia i no abandonava fàcil-
ment cap empresa, encara que l’hagués de deturar i
després reprendre-la al cap de molts anys.

Tenia una gran capacitat de concentrar-se en la
seva feina, de manera que les persones i les situa-
cions del seu entorn no el destorbaven de la tasca a
la qual estava dedicat.

Gens amic dels gestos grandiloqüents i de les
faramalles amb molt d’embolcall però poc contin-
gut, era l’antítesi del petulant. Amic del treball ben
fet, per modest que fos, s’interessava de seguida
quan li mostraves resultats d’alguna feina que duies
entre mans. Quan feia la valoració d’algú, i per indi-
car-ne una consideració positiva, sovint deia: aques-
ta persona treballa bé.

No feia mai cap distinció entre les persones del
seu entorn, fossin professionals o aficionats de la
botànica. A ell li interessaven els botànics, és a dir,
els que sabien botànica i s’hi dedicaven.

A casa, amb la família, no era un científic abstret
en el seu món; era rialler, afable, juganer amb els
fills. El seu fill Jordi ens explica: 

A casa, segons els records que tinc, hi havia dos pares.
Tots dos han estat molt positius per a mi. D’una banda,
hi havia el pare seriós que es passava hores i hores assegut
davant d’una taula, amb un llumet que il·luminava els
seus papers, i que feia amb il·lusió els seus treballs, els
seus llibres o els seus articles. És cert que durant aquestes
estones no estava per mi, però en el fons jo sabia que
estava fent coses importants i veia que ell estava satisfet
amb allò que feia, perquè ho feia per la cultura i pel país.
El desig de fer un treball ben fet i la importància que pot
tenir el treball per fer avançar els nostres coneixements i
per fer que la resta de la comunitat científica conegui
que fem coses i que les fem ben fetes, el dec ben segur al
meu pare. D’altra banda, hi havia el pare que jugava
amb mi quan arribava a casa, quan jo era petit, o el pare
que m’explicava coses i em comentava realitats de la vida
quotidiana, de la llengua, de la política o de la història
del nostre país. El seu to gairebé sempre positiu i opti-
mista, malgrat les dificultats de l’època, em va ser molt
útil. En el fons, la meva il·lusió per la història prové de
l’interès i de la il·lusió que tenia el meu pare i la resta de
la meva família pels temes relacionats amb aquesta disci-
plina. Després, ja no fa gaires anys, en observar la relació
que tenia amb els meus fills, vaig poder recuperar el
record del pare que jugava, però, sobretot, del pare que
volia ensenyar coses i que volia fer estimar les coses que
tenim al nostre entorn, com poden ésser uns bolets, unes
flors, uns arbres i, en el fons, la natura.

Com actuava en la seva professió
Josep Vigo, deixeble seu que el coneixia bé, reporta
que una vegada li «…va ponderar com a norma d’ac-
tuació aquella màxima de Goethe, que jo ja coneixia
i que sempre m’havia impressionat: “Qualsevol cosa
que facis, fes-la com si d’allò en depengués la salvació
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Oriol de Bolòs amb els
consocis del Centre
Excursionista de Catalunya
(Grup d’Estudis Botànics
Ramon Pujol i Alsina) a
Vilanoveta (Segrià), el 20 de
març de 1994, observant les
mates de barrella, durant
l’excursió commemorativa
del 60è aniversari de
l’excursió de la SIGMA a
Catalunya, el 1934.
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Fent treball de camp al voltant de Josias Braun-Blanquet. Veiem, d’esquerra de
dreta, a primer terme, Emili Batalla, al darrere, Prudenci Seró, Pierre
Desffontaines, Arnaldo Deodata de Fonseca Rozeira, Josias Braun-Blanquet i
Oriol de Bolòs. Darrere, Eugeni Sierra, Ramon Margalef, Josep Vives i Guy Lapraz.

Portada del primer treball
on el Dr. Bolòs defineix les
zones de vegetació a
Catalunya. A l’interior de
l’opuscle de vint pàgines,
hi consta el següent text:
«La sessió inaugural del
curs 1955-56 de la Societat
Catalana de Geografia se
celebrà privadament
[llegiu-hi clandestinament]
el 12 d’octubre de 1955, al
vespre». La dictadura del
general Franco va prohibir
l’Institut d’Estudis Catalans
i els científics havien de
comunicar la seva recerca
d’una manera clandestina.

Portada d’un important
estudi de vegetació de 
la Catalunya meridional 
i de gran part del País
Valencià, de 1967.



El 28 d’octubre tingué lloc la primera reunió dirigida
pel Dr. Oriol de Bolòs. Partint de la necessitat de con-
tinuar la tradició botànica del País, es decidí celebrar
aquestes reunions per exposar-hi els treballs efectuats i
resultats de recerques, així com l’organització d’excur-
sions col·lectives i cursos de divulgació, els detalls con-
crets de les quals s’anunciaran més endavant.

La circular encara indica una reunió el dissabte
27 d’abril de 1968, a les 8 de la tarda, que presidirà
O. de Bolòs per iniciar un grup de botànica [sic]. La
circular del juliol de 1968 (pàg. 143) indica que les
reunions del grup de botànica es reprendrien a l’oc-
tubre, passat l’estiu. Efectivament, el dissabte 26
d’octubre 1968 a les 7 de la tarda se celebra la reu-
nió presidida per O. de Bolòs. Aquest dia van trac-
tar de bolets i l’acta de la Secció indica que fou una
reunió molt concorreguda, unes vint persones. La
circular de desembre (pàg. 219) anuncia que la reu-
nió del mes se suspèn per coincidir amb una data
no apropiada. La reunió s’anuncia per al 25 de
gener de 1969. També anuncia que durant el curs es
faran algunes sortides per a identificar plantes i pai-
satges. El grup es reuneix el 25 de gener de 1969, i
tracta de les molses, amb projecció de diapositives
(Actes, 3r llibre, pàg. 161, acta del 13/1/1969).

En les esmentades circulars trobem l’anunci d’al-
tres reunions del grup de botànica, sempre presidit
per O. de Bolòs. Es feren els dissabtes, a les 8 de la
tarda, els dies 22 de febrer de 1969 (cir. febrer 1969:
27 i 33); 29 de març de 1969 (cir. març 1969: 43 i
53); 26 d’abril de 1969 (cir. abril 1969: 63 i 71) i 31
de maig de 1969 (cir. maig 1969: 83 i 92).

Al cap d’uns mesos el grup abandona les reunions
al Centre. En el llibre d’actes de la Secció de Geogra-
fia i Ciències Naturals del Centre Excursionista de
Catalunya trobem la següent anotació: «Les activi-
tats del grup botànic no s’han iniciat degut a que els
seus components volen tornar a activar la Institució
Catalana d’Història Natural i desentendre’s del
CEC» (Actes, 3r llibre, pàg. 187, acta del 5/1/1970).

En efecte, la Institució Catalana d’Història
Natural aviat tornà a reviscolar. A la primeria de
1972 un nucli de socis es constitueix en junta gesto-
ra provisional per a iniciar la represa de l’entitat (R.
Folch, 1987: 15).

Excursions que va dirigir
Arran del retorn dels botànics de la Institució Cata-
lana d’Història Natural a la seva entitat, la Secció de
Geografia i Ciències Naturals intentà pal·liar el buit
que deixaven en les activitats de botànica. Sobre
això trobem la següent anotació al llibre d’actes de
l’esmentada Secció: «El Sr. Roca proposa organitzar
una excursió a algun lloc típic per la seva flora, si
pot ser coincidint amb l’excursió habitual. Es
podria demanar al Dr. Bolòs un itinerari botànic.»
(Actes, 3r llibre, pàg. 187, acta del 5/1/1970).

Pel que es pot comprovar, el Dr. Bolòs hi accedí i
organitzà unes excursions que es feien en autocar i
durant el recorregut hi havia diverses parades amb

BOTÀNICS IL·LUSTRES

del Maresme i gran especialista en la flora pirinenca;
i Josep Vives, briòleg i autor d’una flora de l’alt Car-
dener (Actes ICHN (botànica) 1945-1968, f. 52v).

Aquest grup de botànics era liderat pel Dr. Pius
Font i Quer, el mestre indiscutible, aleshores apartat
de la docència i la recerca per la dictadura del gene-
ral Franco. El grup es reunia i feia excursions de

recerca des de 1945, en molts casos a l’Institut
Botànic, altres vegades en domicilis particulars o al
cafè El Oro del Rhin. 

[Uns anys més tard,] la mort de Pius Font i Quer dei-
xava els botànics catalans en una situació de pràctica
orfenesa de la qual trigaren a refer-se. La responsabili-
tat de la continuïtat de l’escola catalana de botànica
requeia totalment en Oriol de Bolòs, en el moment en
què més precària i difícil es feia la seva situació a l’Ins-
titut Botànic i més atenció requeria la lenta davallada
del seu pare (Camarasa, 2000: 95).

En aquest marc històric s’inicien les reunions
periòdiques d’aquest grup de botànics al Centre. En
les memòries de la Secció de Geografia i Ciències
Naturals hi trobem esment d’aquest grup. En la
memòria del curs 1967-1968 diu: «…s’està iniciant
la creació del grup de botànica que esperem veure
actuar en el proper curs» (Mem. 1967-1968). I en la
del curs següent encara hi podem llegir: «Així
mateix, s’ha creat el grup Botànic dins la Secció, el
qual es reuneix mensualment i fa sortides de pràcti-
ques» (Mem. 1968-1969).

Josep M. Camarasa, historiador de les ciències
naturals a Catalunya, ens ho ha corroborat personal-
ment, ja que era un dels estudiants que hi havien
assistit. Pel record personal que en tinc, eren reunions
informals, amb una desena de membres, en les quals
es parlava de projectes i realitzacions dels assistents.
Segons aquest record personal, la descripció que en fa
Josep M. Camarasa (2000: 95) és exacta. Diu: 

Les sessions eren generalment molt miscel·lànies i
transcorrien, de fet, com una tertúlia en la qual els
assistents presentaven troballes recents o treballs en
curs. Cal dir que la participació dels pocs estudiants
que ens hi aventuràvem era molt ben acollida i esti-
mulada, i que les nostres intervencions mereixien la
mateixa consideració que la dels botànics veterans
que s’havien vingut trobant més o menys regular-
ment d’ençà dels anys quaranta o cinquanta.

Hi ha constància de les reunions següents:
Primer fou convocada una reunió per al dissabte

29 d’abril de 1967, a les set de la tarda, que presidi-
ria O. de Bolòs per iniciar un grup de botànica, però
s’ajornà fins al dia 5 de maig per ser vigília de dues
festes. Seguiren les reunions del 5 de maig de 1967, i
la del 29 d’octubre de 1967, a les 7 de la tarda (Actes
ICHN (botànica) 1945-1968, f. 76v). En les actes
de la ICHN, no hi consten totes les reunions que es
van celebrar al Centre. Sembla com si el secretari,
que era el Dr. Bolòs, cada vegada les fes més a corre-
cuita i més breus. De tota manera ens informen dels
assistents a les reunions entre els quals trobem els
noms més coneguts de la botànica catalana d’aquells
anys tan difícils i dels posteriors: a més del Dr. Bolòs
s’hi reunien Creu Casas, Francesc Masclans, Josep
Vigo, Xavier Llimona, Ramon Folch, Suzanne
Davit, Margarida Masclans, entre altres.

En la Circular per als socis del desembre de 1967
(pàg. 192) diu: 
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La satalia o grandalla (Narcissus poeticus) del Montseny, un dels molts
indrets del país del qual el Dr. Bolòs n'havia estudiat la vegetació.

Erinus alpinus, 
una planta que arrela
a les fissures de 
les roques calcàries.
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• BOLÒS, O. de. «L’excursionista i la conservació del paisatge vegetal».
Muntanya 652 (1970): 176-181. Barcelona.

• BOLÒS, O. de. «El paisatge vegetal dels Països Catalans». Muntanya 680
(1975): 411-419. Barcelona.

• BOLÒS, O. de. «Introducció a la biogeografia [in Geografia física dels Països
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futur del Montseny]». Muntanya 793 (1994): 111-113. Barcelona.
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petites passejades per a observar la flora i la vegeta-
ció, en les quals n’explicava les característiques prin-
cipals i responia les preguntes dels assistents. Hi ha
documentades tres excursions: Diumenge, 7 juny
1970 – Excursió per les costes de Garraf, Sitges,
Sant Pere de Ribes, Vilafranca del Penedès, l’Avellà,
la Llacuna, Sant Martí de Brufaganya. Com a con-
tribució a l’Any Internacional de Protecció de la
Naturalesa (cir. juny 1970: 127 i 137).

Diumenge, 25 octubre 1970 – Excursió a la
plana de Vic i el Ripollès. Com a contribució a
l’Any Internacional de Protecció de la Naturalesa
(cir. octubre 1970: 178 i 186). Segons l’acta de la
Secció hi participaren 37 persones (Actes, 4r llibre,
f. 2 v., acta del 2/11/1970), entre socis del Centre,
botànics i alguns estudiants de botànica de la Uni-
versitat, alumnes del Dr. Bolòs.

Diumenge, 13 juny 1971 – Excursió al Mont-
seny, sector de Santa Fe i Sant Marçal, dirigida per
O. de Bolòs (cir. juny 1971: 92 i 101). Encara que
va ser anunciada, aquesta excursió no es va fer per
alguna qüestió anòmala que no trobem explicitada.
En el llibre d’actes de la Secció de Geografia i Cièn-
cies Naturals, diu lacònicament: «… la [excursió] de
botànica al Montseny no es pogué realitzar» (Actes,
4t llibre, f. 10 r, acta del 5/7/1971). A partir d’a-
questa data no trobem cap més excursió guiada pel
Dr. Bolòs.

El projecte del jardí botànic alpí
de la Molina
El Dr. Bolòs també va assessorar el Centre en la
qüestió del jardí botànic alpí de la Molina, un vell
projecte iniciat a l’època del Dr. Font que no s’ha
arribat a concretar mai. De tota manera vegem la
notícia següent:

Primer jardí d’aclimatació alpina i arborètum a
la Molina. Per a fer història d’aquest projecte, vegeu la
circular de maig de 1955, (pàg. 44) i la de juliol, (pàg.
64), on es parla de la visita que hi féu el Centre, amb
l’assistència del Dr. Pius Font i Quer i el seu resum.
Després de diverses gestions prop del Sr. Rosal, propieta-
ri de la Molina, per a obtenir graciosament els terrenys
per a l’esmentat projecte, el diumenge dia 25 del passat
maig, reunits els senyors Ventosa, Rosal i Mosella, junta-
ment amb el president de la Secció de Geografia i Cièn-
cies, Sr. Rucabado, el director de l’Institut Botànic, Dr.
Bolòs; el director del Jardí Botànic de Barcelona, Sr.
Marjanedas, i altres, es desplaçaren a Costa Rasa, on
estudiaren les circumstàncies indispensables per al jardí:
naturalesa i humitat del terreny, pluviositat, altitud,
orientació, etc., i quedà acordada amb el Sr. Rosal, en
principi, la cessió d’uns terrenys. El ja dit jardí serà molt
interessant per a la Molina i atracció turística d’estiu.
Es varen assenyalar dues zones a Costa Rasa, per a Jardí
d’Aclimatació Alpina i una darrere el trampolí per a
arborètum (aclimatació d’arbres i arbustos alpins).
Com a primera providència, quan es disposi dels
recursos econòmics necessaris, es construiran les closes
per a defensa de la invasió de ramats i pas de persones,
i començaran les gestions per a constituir un Patronat

–que portarà el nom del doctor Pius Font i Quer, Fun-
dació Rosal, Centre Excursionista de Catalunya– d’es-
tudi de plantes i flors d’altura [Circular per als socis.
Juliol 1968, pàg. 133].

La Geografia física dels Països Catalans
Devia ser cap al 1973 que vaig trobar Josep M.
Panareda, que coneixia lleugerament del Servei
Colònies de Vacances on havíem fet un curs per a
monitors, pel carrer del Bisbe sortint del Centre. Em
va explicar que havia escrit un llibre de geografia de
Catalunya que no li havien publicat com ell volia.
D’aquella conversa de carrer en va sortir la intenció
de fer una geografia física dels Països Catalans, en la
qual volíem interessar alguns autors de primera fila.

Les dues persones amb qui vam pensar de seguida
van ser un geòleg, Oriol Riba, i un botànic, que no
podia ser altre que Oriol de Bolòs. Quan els vam
plantejar el projecte, la resposta de tots dos va ser afir-
mativa. Aquests dos científics van ser els puntals sobre
els quals es va escriure la Geografia física dels Països
Catalans. A més vam comptar amb l’ajut i el suport
del director de la revista Muntanya, Josep Llaudó, i
gràcies als seus bons oficis Pau Vila ens va escriure un
pròleg entranyable, datat encara a Caracas. 

El Dr. Bolòs va fer un text magnífic i posà al dia
la seva síntesi de la vegetació dels Països Catalans,
amb nova cartografia de conjunt. A més, fou un
assessor molt valuós sobre altres aspectes de tipus
geogràfic, de terminologia i de lingüística. Els glos-
saris que figuren al final van ser idea seva i també
participà en l’avaluació dels textos de fauna que
havia redactat inicialment un altre autor que no va
col·laborar en el volum complet.

La seva aportació va ser molt rellevant, però, a
més, ens va fer molt de costat la seva qualitat huma-
na i científica i la seva experiència. 

Recordo que la publicació del volum complet,
homenatge dels autors al Centre Excursionista de
Catalunya amb motiu del seu centenari, va suscitar
tibantors amb alguns membres directius del Centre,
que semblava que se la volien apropiar. Però el Dr.
Bolòs sempre es va mantenir en el seu lloc i la seva
confiança en els promotors de l’obra no sofrí cap
inflexió.

Col·laboracions a la revista Muntanya
De totes les col·laboracions a Muntanya hem de
destacar la seva aportació a la Geografia física dels
Països Catalans. A la pàgina 31 hi ha la relació deta-
llada de tots els treballs publicats a Muntanya pel
Dr. Bolòs.

Conferències
També consta que va donar les conferències
següents: una, el 26 de març de 1971, sobre «Plan-
tes i vegetació, un món que sovint no sabem veure»
i, una altra, el 24 de febrer de 1994, sobre «Josias
Braun-Blanquet i la seva obra», en el marc de la
celebració del 60è aniversari de l’inici de l’estudi de
la vegetació de Catalunya.

Exposició de bolets
L’exposició de bolets se celebrà del 29 d’octubre al 2
de novembre de 1970 al local social del Centre. Va
ser un esdeveniment important que les actes de la
Secció recullen amb un cert detall:

L’exposició de bolets pogué per fi tenir lloc, essent ben
nodrida d’exemplars i ben presentats. Ha estat també
un èxit d’assistència i visites. Ha estat oberta quatre
dies essent clausurada avui. Han intervingut com a
realitzadors principalment el Dr. Oriol de Bolòs i
altres elements de l’Institut Botànic de Barcelona, com
el Sr. [Francesc Masclans i la seva filla Margarida]
Masclans, el dibuixant Sr. Josep Ribot, Sr. Llimona,
etc. També hi ha assistit el Sr. Menal actualment molt
conegut per les seves actuacions a TVE Cal felicitar-los
per l’èxit i oferir-los els locals i ajuda del CEC cada
vegada que vulguin realitzar-ne alguna altra mostra
(Actes 4t llibre, f. 2v, acta del 2/11/1970).

La commemoració del 60è aniversari
de l’excursió de la SIGMA
La darrera col·laboració important que va fer amb el
Centre va ser l’any 1994 en els actes de la comme-
moració del 60è aniversari de l’excursió de la
SIGMA a Catalunya, que va organitzar el Grup
d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina de la Sec-
ció de Geografia i Ciències Naturals.

Hi va participar activament amb una conferèn-
cia, revisant la traducció catalana de l’original fran-
cès del treball L’Excursion de la Sigma en Catalogne
(Pâques 1934) i guiant una excursió a la plana de
Lleida, un dels indrets on els excursionistes de la

SIGMA havien visitat seixanta anys enrere.
En agraïment per tot el que havia fet per l’enti-

tat, el Centre Excursionista de Catalunya li dedicà
un sentit homenatge, preparat pel Grup d’Estudis
Botànics Ramon Pujol i Alsina, el dia 15 d’octubre
de 1998, amb una sessió a la Sala d’Actes del Centre
en la qual es presentà la seva biografia Vida i obra
del botànic Oriol de Bolòs i Capdevila, escrita per
Josep M. Panareda. Al llarg del curs es feren una
sèrie d’excursions a indrets estudiats pel Dr. Bolòs. 

EL DR. BOLÒS QUE HE CONEGUT
Els records que referiré a continuació serviran per
fer-se càrrec de com ajudava a persones que eren de
fora del cercle universitari i de com sempre tenia un
sí per assessorar qui tenia ganes de treballar en el
camp de la botànica i se li acostava cercant orientació
o consell. Miraré de ser desapassionat, però la meva
contribució en aquest aspecte només la puc fer des
d’una actitud d’afecte i d’agraïment.

He de dir que vaig entaular contacte amb el Dr.
Bolòs gràcies al seu sogre, Francesc Masclans, el Sr.
Masclans, tal com l’anomenàvem respectuosament.
Va ser quan començava a fer alguna «coseta» de botà-
nica que li vaig demanar assessorament. No em vaig
atrevir a anar directament al Dr. Bolòs. Però em va
dir que ell no era la persona més indicada i em va
remetre amablement al seu gendre, el Dr. Bolòs.

Els records que referiré no són gaire ben datats, però
de les primeres mostres de col·laboració recordo que
vaig anar un dia a l’Institut Botànic per adquirir una
obra seva. Un cop allà vaig descobrir altres treballs
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La serra de Cadí 
des de prat de Cadí,
sobre Estana, amb 
la roca Verda, la canal
del Cristall, la roca de
l’Ordiguer i la canal de
l’Ordiguer. El Dr. Bolòs
va dirigir el 1949 una
campanya d’exploració
botànica a la serra 
de Cadí, prenent com 
a base l’antic refugi de
Prat d’Aguiló del Centre
Excursionista 
de Catalunya, del qual
només en resta 
un munt de pedres.
De la gran quantitat 
de material que
recol·lectaren en
sobresurten algunes
novetats: la descoberta
de Scabiosa gramifolia
i Valeriana tuberosa.
També van descobrir
que el julivert d’isard
(Xatardia scabra), 
que només es coneixia
del coll d’Eina, era
abundant a les tarteres
de la vall de Bastanist.



No sé per què, no me’l vaig endur i va quedar sobre la
seva taula. Sortint del seu despatx vaig anar a consul-
tar uns exemplars a l’herbari i, al cap d’una estona, ve
el Dr. Bolòs amb el plec a les mans i em diu: «Sí que
ho era». És a dir, havia tornat a mirar-se el plec i com
que havia comprovat que estava ben determinat m’ho
va venir a dir de seguida. Va ser una lliçó d’humilitat
i també de naturalitat, que va fer que la consideració
que li tenia, ja molt alta, encara cresqués més.

Novament vaig tenir ocasió de rebre el seu ajut i el
seu ensenyament durant la confecció de la Flora de
Montserrat, que vaig començar sol. Josep M. Panare-
da s’hi afegí més tard.

Quan li vaig comunicar que començava aquest
projecte va estar molt content, però potser perquè
feia molt poc que havia mort un alumne seu, Joan E.
Farreny, en un accident de muntanya al couloir de
Gauba al Vinhamala (28-5-1976), em va dir d’una
manera ben natural: «Bé, ara no vagi a trencar-se el
coll total per trobar un Lolium perenne».  

Durant els catorze anys que ens hi vam dedicar,
sempre el Dr. Bolòs em va atendre i va dedicar el
temps que va caldre per a resoldre problemes difícils
de determinació. Sobretot en la revisió de l’herbari del
P. Marcet, que es guarda a l’abadia de Montserrat. Els
plecs que no aconseguíem de determinar de forma
segura, el P. Bardolet, que aquells anys era el prior del
monestir de Montserrat, ens els deixava portar a Bar-
celona perquè els revisés el Dr. Bolòs. A les etiquetes
de revisió hi consta l’autoria de les determinacions. 

Un cop vaig acabar la redacció, del text només en
va voler llegir alguna part. La resta va considerar que
anava prou ben encaminat i no la va revisar. Ens va
fer un pròleg molt bonic, d’un autèntic amic. Va
estar molt content que féssim la Flora de Montserrat,
una muntanya que ell coneixia molt bé i on cada any
passava uns quants dies amb la seva muller.

El fet de cridar-me a col·laborar com a cartògraf
en la Flora dels Països Catalans, que va fer amb el Dr.
Vigo, va ser una nova mostra de confiança i una oca-
sió per a poder tractar amb ell durant molts anys. Va
ser una feina molt meticulosa i molt llarga en la qual
vaig aprendre molt i vaig tenir el plaer de tractar una
gran persona.

La feina consistia a passar en net els mapes que
havia esbossat sobre la base cartogràfica que tenia
impresa en unes fitxes —una per a cada tàxon—, a
un mapa dibuixat en net per a ser reproduït fotome-
cànicament. A això cal afegir que les dues bases car-
togràfiques, la de l’esborrany i la definitiva, no con-
cordaven del tot i calia adaptar el mapa. 

Els mapes es van idear a base de trames de línies i
punts a fi de poder representar sense dificultats insu-
perables les àrees de tres tàxons coincidents en una
mateixa zona. Hi havia uns quants mapes de plantes
que tenien més d’una subspècie que es dibuixaven en
el mateix mapa.

Això facilitava que el mapa, un cop dibuixat i
corregit, pogués ser reproduït fotomecànicament
com un gravat de ploma.

Com que els programaris informàtics de dibuix

vectorial encara no existien en el nostre país, vaig
dibuixar els mapes dels tres primers volums —uns
2.800— amb Ròtring, els límits, els signes de les
localitats isolades i també la trama, que feia manual-
ment amb un ròtring de 0,1.

Em va confiar la tasca de confrontar el dibuix de
l’esborrany amb el text original i, a través d’una
pauta que ens servia de referència, podíem afinar l’à-
rea de cada planta amb una gran precisió. En aquesta
pauta hi tenia els grans intervals d’altituds, els grans
massissos muntanyosos i els límits comarcals. Això fa
que els mapes resultants publicats siguin d’una preci-
sió extraordinària per la dimensió que tenen.

Les incoherències que observava entre el text ori-
ginal de la Flora i l’esborrany del mapa les hi docu-
mentava detalladament per corregir-les.

Algunes vegades trobava que alguna citació inte-
ressant seva no l’havia indicat en el mapa i li ho
comunicava. Ell, per la seva banda, va posar alguna
referència de troballes que jo feia per aquells anys.
Les referències de la flora, que duen el meu nom són
una mostra més del seu tarannà obert i de la gran
confiança amb la qual em va distingir.

Sempre que l’anava a veure per portar-li mapes o
recollir les correccions era una autèntica lliçó, feta
planerament, de manera que no et senties gens
estrany i podies participar de la conversa tot i la dife-
rència abismal de coneixements entre tots dos.

També era molt confiat. La primera vegada que em
va passar un fitxer amb tots els mapes del primer
volum (més de set-cents) vaig quedar esgarrifat en
saber que no en tenia cap còpia. De seguida vaig anar
personalment a fotocopiar totes les fitxes i en tenia dos
jocs amagats a dos indrets separats físicament per 50
km de distància, en prevenció de qualsevol contingèn-
cia. Sortosament no va passar mai res. Perdre aquell
fitxer hauria suposat perdre més d’un any de feina.

Així mateix, el Dr. Bolòs va voler que fes el discurs
glossant la trajectòria botànica del seu sogre, Francesc
Masclans, en l’homenatge que l’Ajuntament de Barcelo-
na li tributà a la seu del districte de Sants, on ell va viure
i treballar durant molts anys. Recordo que vaig preparar
la dissertació no gaire llarga, que vaig llegir a la taula
presidencial juntament amb el Sr. Masclans, l’homenat-
jat, el Dr. Bolòs, Marta Mata, regidora d’Educació de
l’Ajuntament, i Enric Truñó, president del Districte. Va
ser un homenatge molt entranyable i merescut.

EPÍLEG
El Dr. Bolòs va ser reconegut en vida per la seva
tasca científica i el seu compromís patriòtic amb
múltiples distincions: Medalla Narcís Monturiol
(1982), Medalla d’Argent de l’Organization for the
Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area
(OPTIMA) (1986), la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya (1993) i el Premi de la
Fundació Catalana per la Recerca (1994).  

De tota manera, el millor reconeixement que li
podem tributar és mantenir els valors que van fer
que el puguem recordar sempre, els qui vam tenir la
sort de conèixer-lo i de gaudir de la seva amistat.

BOTÀNICS IL·LUSTRES
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ripollès. Allí vaig començar a herboritzar seriosament
i a determinar, amb el llibre Les quatre flores de Fran-
ce, de P. Fournier, que era el llibre de camp que en
aquell temps feien servir els professionals. Recordo
que em va ajudar a resoldre uns quants problemes de
determinació i em va revisar curosament el text. Des-
prés, el treball va rebre el Premi Pau Vila de 1976
(Muntanya, 685: 132-141).

Recordo que només corregia el que era erroni,
però respectava totalment el text, que, per altra
banda, estic segur que ell hauria escrit infinitament
millor. També recordo que li vaig preguntar si real-
ment valia la pena de fer petits treballs com el dels
bufadors de Bebí. La seva resposta va ser ràpida i
concisa: «Vostè continuï», em va dir. Aquelles dues
paraules em van ser un estímul molt important.

Més endavant, el vam anar a veure amb Josep M.
Panareda perquè el 1975 ens vam embarcar en l’aven-
tura de la Geografia física dels Països Catalans, que vam
anar publicant en fascicles a la revista Muntanya, diri-
gida en aquell temps pel nostre amic Josep Llaudó i
en la qual col·laborava Albert Jané, que n’era el
corrector, Anna Borbonet, Josep Velàzquez i jo, que
n’era el dibuixant i maquetador. Com ja he deixat
escrit més amunt, la seva participació va ser decisiva.

Després de fer la petita flòrula dels bufadors de
Bebí, em vaig plantejar d’estudiar un territori botàni-
cament ben diferent. Em va caure a les mans un lli-
bre publicat per la UEC sobre zones d’escalada i
entre elles hi havia els Mollons. Em vaig decidir per
aquesta muntanya igualadina que no coneixia de res. 

En aquest estudi va ser quan vaig començar a fer
treballs de geobotànica. El Dr. Bolòs valorava molt
quan duies feina feta, que podia estar més o menys
bé. Sempre vaig percebre l’interès i la disponibilitat
per les persones que s’acostaven a ell amb obra tangi-
ble. Sobre l’obra, encara molt imperfecta, ell aporta-
va la visió i l’orientació del mestre.

Recordo com un dia li vaig portar una taula de
disset inventaris de la brolla de romaní i bruc d’hivern
a la muntanya dels Mollons, de la qual jo estava força
satisfet. Em semblava que m’havia quedat bastant bé.
Vaig entrar al seu despatx i de peu dret li vaig ense-
nyar la taula. Ell hi donà un cop d’ull i, assenyalant-
me una cadira, em va dir: «Segui». Un cop asseguts es
mirà detingudament la taula i em digué: «Ja sap que
en aquesta taula vostè té inventaris més típics que
molts dels que jo he publicat?» I seguidament em pre-
guntà: «Com ho ha fet?» Li vaig explicar que primer
havia treballat la flora per a conèixer les plantes i, des-
prés, vaig començar a fer inventaris mirant de mante-
nir sempre el criteri de l’homogeneïtat. Ens vam allar-
gar parlant de la metodologia sigmatista i d’altres
aspectes que no recordo. Al final em va dir que a la
Universitat hi havia alumnes que se li queixaven que
el sistema de Braun-Blanquet no els funcionava. 

També recordo que era una persona molt normal i
senzilla. Una vegada, a l’Institut Botànic, li vaig por-
tar uns plecs que havia recol·lectat i determinat per-
què els revisés. D’un, no recordo quin tàxon era, em
va dir que creia que no li semblava ben determinat.
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Agraïments

Per a confeccionar aquest
treball he rebut la
col·laboració de moltes
persones a qui vull donar
les gràcies expressament.
En primer lloc, la seva
muller, Margarida Masclans,
i els seus fills Jordi i Núria.
També he rebut l’ajut del
Dr. Josep Vigo, deixeble i
col·laborador seu, i del Dr.
Josep M. Camarasa, també
deixeble seu i historiador
de la ciència.

He rebut facilitats per
consultar les actes de
l’entitat per part d’Isabel
Munujos, secretària de la
ICHN, i de Joaquim
Ferràndiz, president de la
Secció de Geografia i
Ciències Naturals del
Centre, per consultar les
actes de la Secció.

publicats a Collectanea Botanica que m’interessaven. Els
vaig seleccionar i quan vaig demanar a Teresa Formen-
tí, la bibliotecària que m’atenia, què li devia, em va fer
esperar un moment. Va anar a preguntar al Dr. Bolòs i
de seguida va tornar amb la resposta: no devia res. Vaig
anar cap a casa tot content amb uns quants volums de
Collectanea Botanica sota el braç, que sempre he con-
sultat recordant aquella gentilesa del Dr. Bolòs.

En el meu cas, el seu mestratge va començar a
partir de la tardor de 1974 quan vaig començar a
explorar l’indret dels Bufadors de Bebí, al Prepirineu

Un retrat d’Oriol 
de Bolòs en plena

maduresa.

Oriol de Bolòs amb 
un grup de botànics 
i altres participants 
al primer congrés
internacional de
pirineistes de l’Instituto
de Estudios Pirenaicos
a Donostia (1950). 
En el grup veiem,
d’esquerra a dreta,
Pere Montserrat, Oriol
de Bolòs, V. Giacomini,
un filòleg anglès,
Gabriele Blanquet,
Josias Braun-Blanquet
i una altra persona
sense identificar.
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