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Pròleg

Descriure l’obra d’un científic no és difícil, i sovint es pot fer en ben

poques paraules. Però donar-li vida i integrar-lo en l’esdevenir del seu

temps ja és una empresa molt més complicada. I més si es tracta d’una

persona d’extracció i de tarannà humil, que s’ha dedicat de forma

callada i gairebé franciscana a l’estudi d’un grup d’éssers vius poc

espectaculars, com són les molses i les hepàtiques. Les hores hi han

estat abocades de forma generosa i constant, potser amb il·lusió i fins

amb passió, però l’esforç queda fora de la curiositat de la gent. Un dia

apareix un volumet com la Flora dels Briòfits dels Països Catalans

(Casas, Brugués i Cros, 2001), i els naturalistes, els botànics, els ecò-

legs el fan servir sovint, i els acaba semblant una obra útil, perfecta,

com si sempre hagués estat allí, a disposició de tots, com Santa Maria

del Mar, la Gran Enciclopèdia Catalana o les «Cançons de la Roda del

Temps». Però sovint no ens preguntem: Qui ho ha fet possible? Per

quins camins?

Conec la doctora Casas des dels anys 60, i he estat testimoni d’una

part de la labor continuada i regular que l’ha portada a formar un

equip i a dotar el nostre país i la Península Ibèrica en general d’apor-

tacions científiques bàsiques per a integrar els briòfits com a compo-

nents ben coneguts dels ecosistemes terrestres i aquàtics. També conec
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bona part del seu treball com a docent i com a formadora de nous pro-

fessors i investigadors. La història de la seva vida no és pròdiga en

titulars de diari. Cal ser botànic per valorar l’abast de la seva labor,

però la feina que ha fet, i continua fent, serà d’utilitat i vigència durant

molts decennis.

Conec també l’autor del llibre, en Xavier Duran. Crec que compar-

teix amb la biografiada el seu tracte admiratiu i franciscà envers la

natura, a la qual dedica diàriament un breu i estimulant espai a TV3,

sense aparèixer mai davant la càmera. Veient-lo treballar en el camp,

gravant material per al seu programa El Medi Ambient, organitzant la

feina amb indicacions a veu baixa, no era fàcil adonar-se de la seva for-

mació científica ni de la seva gran capacitat per divulgar la ciència per

escrit en forma de llibres entenedors i amens.

El seu llibre sobre la Dra. Casas, concebut com un assaig, és àgil i

alhora farcit de dades. En un enquadrament magistral de l’ambient que

envolta els primers anys de la vida del personatge, a Horta, aleshores

un poble gairebé rural, i després a la Bonanova on, com a filla del jar-

diner del mecenes Rafael Patxot, s’anà formant la seva sensibilitat

envers la natura i les plantes i el seu esperit detallista a l’hora d’obser-

var i valorar els aspectes poc aparents però importants dels vegetals.

No era pas fàcil, per a una dona d’aleshores, i a més, de família

humil, dedicar-se a la ciència. El llibre ens fa assistir a la cadena de

fets afortunats que ho van facilitar: l’ajut dels Patxot, els estudis en

una escola moderna, l’Institut Tècnic Eulàlia, la tria dels estudis de

Farmàcia, que dedicaven molta atenció a la botànica, el mestratge de

Font i Quer, un personatge bàsic dins de la cultura catalana, per la

seva amplitud de visió i la seva energia. Ell havia concebut, als anys

30, el projecte d’un desenvolupament harmònic de la botànica catala-

na, on tenia el seu lloc la briologia, que ocuparia, ja a la postguerra,

la Dra. Casas.
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Bona part de la informació emprada per Xavier Duran ha estat

recollida per ell mateix, en especial de llavis de la Dra. Casas, que mal-

grat la seva edat, manté una aguda memòria i una bona capacitat de

treball. Ens recorda el cas de Joan Coromines i d’altres científics: el

determini de coronar la seva obra no li permet afluixar la seva disci-

plina mental ni la seva claredat de judici.

Són segurament inèdites les dades de la seva etapa d’estudiant, les

seves anades al Montseny, on el seu pare s’ocupa d’un altre jardí dels

Patxot, i el seu treball de professora particular, a l’estiu, que la porta a

Ocata i a Mallorca. Vora la fi dels seus estudis, comença a treballar en

una farmàcia on, durant la Guerra Civil, substituirà el titular. És

curiós que el jove Oriol de Bolòs feia gairebé el mateix, a la farmàcia

del seu pare.

Juntament amb la història de Creu Casas, aprenem l’essencial de la

història de la botànica catalana, des de Costa fins als Bolòs, i la conse-

qüència més greu de la Guerra Civil sobre la botànica catalana: l’apar-

tament per sempre de Font i Quer de la Universitat, un fet que els

botànics catalans hem de situar en un lloc preferent en la llista dels

esforços fets pel franquisme per dinamitar la cultura catalana i el seu

desenvolupament normal. Encara no ha estat possible compensar els

efectes de la pèrdua del liderat integrador de Font i Quer sobre la

botànica catalana.

Per això, la situació dels estudis de Criptogàmia a la postguerra ens

és descrita com a molt indigent. En el camp dels briòfits tenim la labor

callada de Prudenci Seró, un metge que suplia l’absència de catedràtic

de Botànica a la Facultat de Ciències. També tenim les exploracions

dels Allorge, un matrimoni de briòlegs francesos, que realitzaren una

labor molt important. Valia, que sobrevisqué molts anys el seu marit

Pierre, connectà amb Creu Casas en un curs organitzat a Barcelona

(1952) i es convertí en la seva principal mentora.
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Sense mitjans per poder tenir una farmàcia pròpia, Creu Casas tre-

ballarà 27 anys a la farmàcia d’un hospital, i això li permetrà anar a les

tardes a la Facultat de Farmàcia. Acabada la seva tesi sobre els briòfits

del Montseny, una fita bàsica de la briologia catalana, continuarà la

seva exploració del país, centrant-la sobretot en els Pirineus.

L’expansió de la Universitat i la creació de noves places li permet,

fent un gran esforç per preparar-se en un camp que no era la seva

especialitat, accedir a una plaça de professor agregat de Geobotànica

al Departament de Botànica de la UB, on em trobarà a mi, llavors pro-

fessor ajudant. Allí puc observar la seva capacitat per a la docència, i

la seva voluntat de crear escola, reunint la majoria de professors de

Botànica en formació de tot l’Estat, en un memorable curset de

Briologia. Molts d’ells són ara botànics coneguts, en diverses especia-

litats, i professors titulars o catedràtics.

L’embrió de grup de briòlegs així format s’anirà ampliant, sota el

seu indiscutit lideratge, i anirà explorant, sovint en excursions orga-

nitzades per ella, els indrets menys coneguts de la geografia peninsu-

lar. La seva, i la feina dels seus deixebles, directes o indirectes ha fet

possible aconseguir un envejable bon nivell de coneixements sobre els

briòfits ibèrics.

La creació de la UAB li permet esdevenir catedràtica i crear-hi un

grup de recerca que l’ha recolzat en tot moment, i continua fent-ho.

Els resultats han estat molt bons, però el procés creatiu continua.

Recordo la seva arribada al nostre Departament, després de l’esforç

de les seves oposicions, i com es dedicà de seguida a continuar les

seves recerques sobre briòfits dels Pirineus, com tractava amb atenció

i delicadesa el material que estudiava. I també com es va plantejar aviat

renovar i dinamitzar l’ensenyament de la nova assignatura de Botànica

general. A les excursions de recerca, examinava cada dia amb un este-

reomicroscopi el material recol·lectat, identificant les espècies fàcils de
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reconèixer (per ella!) i separant per després les que exigien un estudi

microscòpic detallat. La major part de les recol·leccions anirien a

raure al final, a l’herbari, ara ubicat a la UAB, per enriquir el que és

actualment una col·lecció de referència dels briòfits d’Europa occi-

dental. Recordo també el seu esforç per fer extractar i ordenar la

informació publicada sobre briòfits ibèrics. Era l’inici de la labor de

síntesi que després completaria el nostre Departament amb les dades

sobre plantes vasculars, líquens, fongs i algues.

Lluny de les hagiografies dedicades als científics «d’aparador»,

aquest llibre posa en relleu una labor sostinguda i de qualitat, de la

qual es beneficiaran durant molts anys els científics que es trobin amb

briòfits en els seus estudis o els naturalistes que se sentin atrets per

aquests organismes tan diversos i omnipresents. Ara coneixem millor

la nostra flora briofítica, la podem valorar, i això ens ajudarà a decidir

com protegir-la i mantenir-la.

Sovint, quan penso en la carrera universitària i en la seva dificultat,

recordo que la Dra. Casas considerava un honor poder treballar a la

Universitat i no es preocupava gaire de les compensacions econòmi-

ques que en rebia. Crec que veia clar el que el seu país podia dema-

nar-li, i li donava amb generositat. Encara continua fent-ho. Crec que

aquest esperit generós i satisfet de servir és encara força arrelat en una

bona part dels docents i investigadors de la nostra Universitat. Però

també vull alertar sobre l’abús que la nostra societat n’està fent. No

és sostenible ni ètic refiar-se per sempre d’aquest lliurament sense

reserves.

És cert que Creu Casas ha rebut el reconeixement unànime dels

seus col·legues, que inclou diversos homenatges i distincions (com ara

la medalla Narcís Monturiol o el Premi Fundació Catalana per a la

Recerca 2002, sent la primera investigadora a aconseguir-lo), que fou

la primera dona membre de l’Institut d’Estudis Catalans (1978), i que
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els seus treballs són utilitzats no solament pels briòlegs, sinó també

pels ecòlegs, pels naturalistes, pels docents i pels divulgadors (sense

ells no s’hauria pogut fer l’apartat dels briòfits de la Història Natural

dels Països Catalans). La seva vida li ha donat moltes satisfaccions,

científiques i humanes. Però no en voldria oblidar la dificultat suple-

mentària que va representar que, com a dona del seu segle, hagués de

compaginar escrupolosament el seu treball a l’hospital i a la facultat,

amb la feina de mestressa de casa, esposa i mare. Recordo perfec-

tament com arribava al Departament després d’haver anat a plaça, a la

Boqueria. 

Un cop a la UAB, no ha deixat mai la seva activitat, col·laborant en

programes de recerca de l’IEC (com ara la Cartografia dels Briòfits

Ibèrics) i de la CIRIT i de la DGICYT, organitzant les Reunions de

Briologia, que inclouen prospeccions d’àrees poc conegudes, i ajudant

a la creació i a l’arrencada de la Societat Espanyola de Briologia.

M’agradaria acabar amb una breu reflexió sobre una de les meves

preocupacions: els científics naturalistes de l’estil de Creu Casas,

capaços de planificar i realitzar prospeccions, obtenir i organitzar la

informació obtinguda, millorar el coneixement i la sistemàtica de les

espècies, i resoldre els problemes d’identificació, no són gens afavorits

pels sistemes que es fan servir actualment per seleccionar el personal

científic i docent de les universitats i altres centres de recerca, ja que

la valoració es basa sobretot en la repercussió internacional dels seus

treballs. Aquesta repercussió, en el cas de la taxonomia i sistemàtica,

pot ser molt inferior a la vàlua real dels treballs, si es tracta de grups

taxonòmics restringits, com és el cas dels briòfits. El llenguatge i l’a-

bast dels treballs de genètica, per exemple, són universals, però un bon

treball sobre els briòfits dels Pirineus serà utilitzat per un col·lectiu

d’especialistes molt més reduït. Els estudis sobre biodiversitat tenen

tendència a ésser considerats com d’abast local, i, per tant, menystin-
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guts. Els científics joves, pressionats per aquesta necessitat de reper-

cussió internacional, deixen la recerca de camp i es concentren en l’ex-

perimental. Es produeix així un abandó gradual dels treballs del tipus

dels empresos per Creu Casas. I això deixa a mig fer una feina que ja

ningú no reprendrà. Hem d’anar a cercar dades de biodiversitat en

treballs antics, però van retirant-se les persones capaces d’identificar

les espècies.

M’agradaria que aquest llibre sobre la trajectòria de Creu Casas

ajudés a comprendre la importància de la recerca constant i poc cri-

danera dels naturalistes que ens aclareixen la rica diversitat de les

espècies d’éssers vius i ens ajuden a detectar-los i identificar-los. Sense

ells, els veritables actors dels ecosistemes que són les espècies, se’ns

desdibuixaran, i no podrem comprendre com interaccionen, ni fins a

quin punt són vulnerables, ni quines conseqüències pot tenir per

nosaltres llur desaparició.

Xavier Llimona
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Introducció

Els ulls que durant més de mig segle han estat observant molses i

hepàtiques es fixen encara amb curiositat i atenció en l’exemplar que

es veu a través de la lupa. Amb la mateixa concentració, il·lusió, inte-

rès i constància que demostra des de fa més de cinc dècades, Creu

Casas, als seus noranta anys, intenta esbrinar a quina espècie pertany

la planta, estudia a fons les seves característiques, consulta alguna flora

que té al seu costat. Potser la mostra que observa és d’una espècie que

coneix prou bé, però, tot i així, l’estudia per si hi troba caràcters

inusuals, algun detall més o menys sorprenent.

Fil·lidis —o fulles—, nervis, càpsules, marges... Creu Casas s’ha

passat més de mitja vida observant aquests elements per identificar

espècies, potser per descobrir-ne una de nova o per constatar que la

que fins ara no s’havia trobat a les nostres latituds també hi és. Ha

recorregut quilòmetres i quilòmetres sempre atenta a qualsevol possi-

ble troballa, amb els briòfits en el seu objectiu, però sense deixar de

banda la resta del món vegetal, que li ha interessat en conjunt.

El nom de briòfits és desconegut per a la majoria de gent. Es tracta

d’un grup que inclou molses, hepàtiques i antocerotes. Aquest aclari-

ment també deixarà indiferent moltes persones, que potser es limita-

ran a associar la molsa amb l’ornamentació nadalenca. I, tanmateix, els
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briòfits tenen un paper essencial en els ecosistemes. I conformen un

món tan ric i divers que han mantingut l’apassionament de Creu Casas

des dels anys 40 del segle passat. Aleshores, malgrat els treballs d’al-

guns botànics, els briòfits dels Països Catalans eren poc coneguts. Ara,

amb els treballs de Creu Casas i la dels col·laboradors a qui ha enco-

manat aquesta passió, bona part del territori i de la resta de la Penín-

sula Ibèrica han estat explorats a fons, si bé encara queden moltes

zones per estudiar.

Creu Casas va saber compaginar, durant anys, la gestió d’una far-

màcia hospitalària amb una extensa producció d’articles científics i

amb la docència —a més de la vida familiar—, fins que es va poder

dedicar íntegrament a la botànica. És un exemple de perseverància per

superar la manca de mitjans. I ha fet sorgir, gairebé sense proposar-

s’ho, una sèrie de deixebles que s’han dedicat a un camp minoritari

dintre la botànica gràcies a l’entusiasme encomanadís de Creu Casas.

Aquesta biografia es basa sobretot en les converses mantingudes amb

Creu Casas i en el material que ens ha proporcionat. Hem cregut con-

venient, però, aprofundir en diversos temes, per completar la visió del

lector. Així, incloem algunes dades sobre la botànica catalana, sobre un

personatge cabdal com ara Font i Quer, sobre el mecenes Rafael Patxot

o sobre la Universitat Autònoma de l’època republicana, entre d’altres.

No podem acabar sense agrair a Creu Casas la paciència i amabili-

tat amb què ens ha atès en les diverses trobades i el seu exercici de

memòria per recordar i situar en el context fets i dates. També ha

repassat el text, cosa que l’ha portat a recordar noves dades, que ha

exposat escrivint a mà uns quants folis, amb una lucidesa extraordinà-

ria per a la seva edat. No cal dir, però, que qualsevol error és respon-

sabilitat única de l’autor.

Octubre del 2003
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1. Horta: els orígens

Pel carrer dels Plàtans podem entrar a la Clota, un modest barri de

la Vall d’Horta. Es tracta d’un dels topònims més antics d’aquesta

zona del nord de la ciutat de Barcelona, documentat ja al segle XIII. La

Clota té avui un miler d’habitants i està format per cases de planta

baixa, cadascuna de les quals tenia un hortet i un pou. Ara encara s’hi

poden veure diverses basses i fins i tot una de les torres d’aigua que

servien per emmagatzemar-la i repartir-la després entre els usuaris.

Avui aquest petit barri està envoltat d’amples vies de comunicació,

d’algunes masies que s’han salvat de l’evolució urbanística, d’ins-

tal·lacions olímpiques i d’escultures modernes que també recorden els

Jocs del 1992. Ben diferent era a primers del segle XX, quan hi va néi-

xer Creu Casas. La Clota, tot i la seva limitada extensió, devia ser un

bon exponent del que Horta havia significat i significava aleshores:

un municipi —des del 1904 incorporat com un barri més a Bar-

celona— modern però rural, una població agrícola gairebé enganxa-

da a la gran urbs. Conforme avançava el segle XX Horta va deixar

d’estar gairebé enganxada i va passar a estar-ho del tot —de fet, inte-

grada. Va anar perdent la seva fesomia peculiar, que avui es conserva,

però, en alguns racons. Però descriure com era l’Horta del segle XIX i

de primers del XX sembla essencial per comprendre l’ambient que va

17



envoltar Creu Casas en la seva infantesa, el contacte continu amb la

natura i l’entorn modest que només amb l’esforç dels seus pares i d’ella

mateixa van portar-la a poder desenvolupar la seva carrera com a

investigadora i docent.

La primera referència coneguda del terme d’Horta data de l’any

965. Es tracta d’una terra fèrtil i rica en aigua. Això va dur una part de

l’oligarquia barcelonina de la baixa Edat Mitjana a construir-hi masies

per treballar les terres. L’origen d’algunes masies està en les torres de

defensa —com la Torre Jussana o la Torre dels Senyors d’Horta. En

altres casos, naixien al lloc on hi havia hagut una vil·la romana. Aquest

és el cas de Can Cortada, avui restaurada i convertida en restaurant.

En aquesta època es produïa un curiós intercanvi: mentre barcelo-

nins benestants es traslladaven a Horta a fer negoci amb l’agricultura,

alguns hortencs se sentien atrets per la indústria tèxtil que s’anava des-

envolupant a Barcelona i que comportava també una demanda crei-

xent dels oficis més diversos. Però al segle XIV algunes famílies barce-

lonines van pensar a combinar l’atractiu de la ciutat amb la tran-

quil·litat i ambient sa d’Horta. Per això algunes masies es convertiren

en centres d’estiueig. Així, la gent es refugiava del creixement urbà i

del tipus de vida que comportava, però també de les epidèmies de

pesta d’aquell segle, que podien avançar amb rapidesa en l’ambient

cada vegada més dens de la gran ciutat.

Les noves comunitats religioses també ajudaren al creixement

d’Horta. El 1370 el rei Pere III el Cerimoniós va prohibir que es cons-

truïssin més convents dintre els murs de Barcelona. Alguns ordes reli-

giosos varen crear monestirs als afores i al seu voltant hi van créixer

comunitats que formaren petites barriades com Sant Genís dels

Agudells, on va viure la mare de Creu Casas.

L’avi patern es deia Filibert Casas i Casas. Era pagès i es dedicava a

conrear una vinya que tenia censada, situada a la Vall d’Hebron, just
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per on avui passa la Ronda de Dalt. A més tenia un carro i amb aquest

feia, alhora, transport de llenya. La seva dona, Maria Duran, era de la

Clota. De casats van viure al carrer de Sant Tomàs, una de les típiques

vies d’Horta, on encara es pot apreciar com era el tipus de casa do-

minant: petita, amb hort i amb un pou. Creu Casas recorda quan hi

anava i conserva viva la imatge d’alguns detalls. Així, al pou hi havia

una anguila, perquè en aquell temps consideraven que això conserva-

va l’aigua en bones condicions.

Filibert i Maria varen tenir vuit fills. El tercer també es deia Filibert

i seria el pare de Creu Casas. Havia nascut a la fi del segle XIX, quan,

com ell deia, tot just els nens sabien lligar-se les espardenyes ja els
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enviaven a treballar. Per això, ja de ben jove va haver d’acompanyar el

seu pare, que traginava càrregues cap al Vallès, fins a pobles com Palau

de Solità i Plegamans o Caldes de Montbui.

Però aquest ofici no era el que més li podia agradar a Filibert fill,

que va decidir fer-se jardiner. Va treballar a diverses empreses, però,

un cop casat i amb una filla, va pensar que era millor fer-se jardiner fix

d’alguna casa.

Els avis materns de Creu Casas no eren d’Horta. L’avi, Pere Sicart,

era de Cunit, un poble costaner del Baix Penedès que a mitjan del

segle XIX superava de poc els dos-cents habitants. L’àvia, Gertrudis

Roig, era de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Era en aquesta població

on el matrimoni treballava de masovers de la Masia Notari. En cert

moment, van marxar a viure a Barcelona. En total, tingueren vuit fills,

el penúltim dels quals era una noia que es deia Creu Sicart i Roig.

El nom de Creu

És aquí on apareix per primer cop en la família el nom de Creu. La

raó és el xicot amb qui la filla gran —la tia Dolores— va començar a

sortir. Era un militar de Ciudad Real que es deia Cruz Mendiola.

Dolores va ser la padrina de la seva germana petita i va tenir el caprici

de posar-li aquest nom tan poc usual a Catalunya. La família s’hi va

oposar i un dels oncles, capellà, es va negar de totes a posar aquell nom.

Adduïa, a més, que aquella parella de nuvis podia renyir i que no valia

la pena, així, de triar el nom d’una persona que potser no arribaria a for-

mar part de la família. Certament, van renyir, però quan més endavant

Dolores i Cruz tornaren a coincidir a Barcelona van començar a sortir

novament i acabaren casant-se. A Barcelona, Cruz Mendiola va arribar

a ser comandant del que aleshores s’anomenava Guàrdia Municipal, els

membres de la qual anaven muntats a cavall.
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Lluís Permanyer, periodista i cronista oficial de Barcelona, recor-

dava aquest cos en un article publicat a La Vanguardia el 5 d’agost

del 2002. Permanyer —casualment, nebot d’un company de carrera

de Creu Casas— explicava la curiosa denominació de «xanxes» que

es donava als membres d’aquest cos, creat el 26 de novembre de 1843

—la secció muntada va sorgir l’agost del 1856. La major part dels seus

membres provenia de fora de Catalunya i la seva expressió en català

no sempre era prou correcta o fluïda. Com que un dels cognoms que

més hi abundava era Sánchez, aviat es va fer popular la denominació

de «xanxes» per als membres del cos, amb una mena d’imitació del seu

accent peculiar. I també recordava que «Cruz Mendiola estava, amb

orgull indisimulat, al comandament dels “xanxes”».

En un altre article de Permanyer, publicat el 12 de setembre del

1999, hi apareix Mendiola en una fotografia. Aquesta mostra a Teresa

Guitart Congost, una nena que havia estat segrestada, dreta al costat

dels seus pares i el seu germà. Al darrera hi surten els guàrdies muni-

cipals que l’alliberaren, junt amb el seu cap, Cruz Mendiola.

Va ser, doncs, aquest comandament de la guàrdia municipal qui va

portar a la família el nom de Creu. Malgrat l’oposició familiar,

Dolores se’n va sortir en part i la seva germana va rebre en el registre

civil el nom de Cruz —ja que en aquell temps l’únic idioma oficial era

el castellà—, però se la va batejar com Gertrudis —nom de la seva

mare. Quan Creu Sicart va tenir la seva filla, Dolores també va ser la

padrina i va voler-la batejar amb el mateix nom. Fins i tot la mare de

Creu Casas va posar aquest nom a una altra neboda. Quan molts anys

després va néixer la filla de Creu Casas, algú va proposar de seguir

amb la tradició, però la mare s’hi va negar en rodó i li van posar Roser.

Creu Casas va néixer el 26 d’abril de 1913 i va ser batejada com Creu

Maria Elena. Tot i ser poc usual, no hauria estat estrany que el seu pri-

mer nom s’hagués estès molt més a Barcelona. La catedral està sota
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l’advocació de la Santa Creu i de Santa Helena. Segons la tradició, va

ser Santa Helena qui va trobar la creu on va morir Jesucrist. I el primer

gran hospital barceloní, fundat el 1401, va ser l’Hospital de la Santa

Creu —nom que va conservar, en part, quan a primers del segle XX va

traslladar-se i va sorgir l’actual Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El 3 de maig se celebra el sant: és el dia de la Santa Creu. En aques-

ta data, el Bisbe de Barcelona beneïa el terme de la ciutat des del terrat

de la catedral. Quan Creu Casas va tenir notícia d’aquesta tradició ja

vivia a Ciutat Vella, al carrer de Cucurulla. Per això, no va haver de

caminar gaire per acostar-se a la catedral a les set del matí d’aquell 3

de maig. Va pujar per una escala estreta i fosca, que la va dur a un pas-

sadís i, finalment, al cim de la catedral. Recorda amb emoció com la va

impressionar aquella vista de la ciutat.

Aquell dia també existia el costum que les nenes fessin una capta

per berenar. Preparaven un plat ple de pètals de rosa i pel carrer dema-

naven un dineret per a la Santa Creu. Però Creu Casas confessa que

era massa tímida i no gosava sortir al carrer a demanar cèntims. No-

més feia una petita capta entre la gent de casa.

Primers contactes amb la natura

A la família paterna només Filibert va decantar-se per la jardineria.

Dos dels germans varen treballar a les fàbriques de pell, ja que a Horta

s’havia desenvolupat aquest sector industrial. Una de les germanes va

ser bugadera.

Aquest ofici també és un dels més tradicionals a Horta. En aquella

època, rentar la roba era una feina molt més dura que en l’actualitat.

Calia rentar-la molt bé amb sabó, refregant de valent i donar-li cops

amb un picador. Després venia el procés de blanquejat. Per això, es

posava en un cubell anomenat bugader i es cobria amb cendra provi-
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nent de llenya cremada, que es posava dintre d’uns saquets. L’aigua

calenta que s’hi abocava es convertia, en passar per la cendra, en una

mena de lleixiu. L’aigua es filtrava o colava, i d’aquí l’altra expressió de

fer la colada, passava per la roba i després sortia per un forat de la part

inferior. El procés era complicat amb la roba personal, però encara

més si calia rentar les grans peces de llit o de taula.

No està clar com va sorgir aquesta indústria de la bugaderia a

Horta. Potser va ser per la seva riquesa en aigua, el nombre de famí-

lies benestants que hi estiuejaven i la proximitat amb Barcelona, tot i

que la comunicació, fins l’aparició del tramvia a la fi del segle XIX, no

era pas tan fàcil ni ràpida. Fos com fos, a Horta hi va arribar a haver

simultàniament més de 80 empreses de bugaderia, sovint familiars,

però també amb dones assalariades. També hi participaven molts

homes, que s’encarregaven de posar l’aigua o fins i tot d’estendre la

roba mentre les dones, cada dilluns, portaven les peces netes a Bar-

celona i recollien més feina per endur-se a casa. En alguns racons

d’Horta —com al carrer Aiguafreda— encara podem veure els safa-

reigs que testimonien aquest important sector econòmic.

A la família de la mare la situació havia evolucionat de forma dife-

rent. Una germana, Anita, es va casar i el mateix viatge de nuvis la va

dur a l’Argentina —a Salta— on es va quedar a viure per provar de fer

fortuna i tornar a casa amb un patrimoni. No ho va aconseguir, però,

si més no, va poder viure de manera digna.

Dues germanes més es varen casar amb dos germans. Mercè Sicart

es va casar amb Eugeni Bofarull, mentre la seva germana Francisca ho

va fer amb Josep, germà de l’anterior. Tots dos treballaven a la Granja

Vella, propietat de la família Martí-Codolar. Era un establiment tec-

nològicament avançat, on l’Eugeni es cuidava sobretot de l’explotació

de llet, que la família Martí-Codolar venia en un establiment que tenia

a Barcelona —a la Gran Via vora la Plaça de Tetuán.
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Aquest casament també va jugar un paper en la formació de Creu

Casas, perquè en les seves visites als seus oncles podia gaudir d’un

contacte directe amb la natura. I és que la Granja Vella és el lloc on es

va crear el primer parc zoològic de Barcelona, que després seria donat

a l’Ajuntament i comportaria la naixença de l’actual al Parc de la

Ciutadella —del qual ara s’estudia el seu trasllat, si més no en part, al

Vallès.

La Granja Vella té l’origen en la Torre Jussana, que pertanyia al mo-

nestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Avui hi ha instal·lat el semi-

nari diocesà —el 1949 els salesians van rebre els terrenys en herència—

i una escola d’infermeria. Tot i les transformacions que ha patit i les

operacions immobiliàries que l’han anat escapçant, encara té racons

on s’insinua el seu antic esplendor. Havia estat propietat d’un co-

merciant de Vilanova que es deia Joaquim Milà de la Roca Serra.

Mort aquest el 1803, el seu fill Josep Joaquim de la Roca i Maynard

hi va construir basses, va plantar i va posar en marxa els cups per ela-

borar vi.

A causa dels problemes econòmics, el 1824 va haver de vendre la

finca a Isidre Inglada, fill també d’un comerciant de Vilanova i per-

tanyent a una família amb moltes possessions a Cuba. Aquest tenia

relacions professionals amb Miquel Martí i així va conèixer la cunya-

da d’aquest, Teresa Codolar, amb qui es va casar.

No varen tenir fills i el 1852 la Granja Vella va passar a ser propie-

tat de Joaquim Martí Codolar. Una porció de la finca se la va quedar

un altre nebot, Josep Vallès i Codolar, que hi va crear un petit zoolò-

gic. A causa de la mort prematura de Joaquim Martí, la resta de la finca

va ser heretada aviat pel seu fill, Lluís Martí-Codolar i Gelabert.

Aquest havia demanat —i obtingut— permís reial per unir els dos

cognoms del pare i així evitar confusions en els negocis, en tenir un

patronímic tan comú a Catalunya. Posteriorment, en Lluís va recupe-
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rar la part de la finca que n’havia quedat segregada i va voler conser-

var i potenciar la col·lecció d’animals. Va arribar a tenir-n’hi 160, entre

els quals hi havia antílops, una zebra, una girafa, vuit lleons i un ele-

fant molt popular, anomenat l’Avi. La major part dels animals els hi

havia proporcionat el naturalista Fancesc Darder. Més tard, Martí-

Codolar cedí la col·lecció a l’Ajuntament, que se’n va fer càrrec el

1892 i la va traslladar a la Ciutadella. Així va sorgir el Zoo de Bar-

celona i Darder en va ser el primer director.

Creu Casas no va poder veure a la finca on treballaven els seus

oncles animals tan espectaculars com els que havia acollit el segle XIX,

però sí que recorda que a més de les vaques hi havia paons i cignes. En

tot cas, podia jugar als jardins i seguir en contacte amb les plantes. Per

a ella no era res de nou, perquè des de ben petita va viure en aquest

ambient. El seu pare treballava com a jardiner per a empreses, però en

cert moment ell i la seva esposa varen pensar que era molt millor llo-

gar-se en una casa particular. Així no només tindria feina, sinó també

solucionades les despeses d’habitatge.

El matrimoni va anar a viure a l’Avinguda Tibidabo, a una casa ano-

menada «La Violeta» perquè tenia un fris ornamentat amb aquestes

flors. Malauradament, el propietari de la casa es va arruïnar i varen

haver de buscar-ne una altra. El lloc que van trobar era Can Hurtado

—propietat d’una família de joiers—, a l’Avinguda de Pedralbes. Però

a diferència del que desitjaven, allà només hi podien viure i el pare

havia d’anar a treballar fora.

Pedralbes era, en aquella època, un barri de cases esparses i ple de

camps. La mare de Creu Casas havia d’estar la major part del temps a

casa amb la seva filla, voltada d’aquells camps solitaris. Creu Sicart

tenia por i va animar el seu marit per seguir buscant un lloc on viure i

treballar alhora. Els companys de Filibert li varen dir que en una torre

de la Bonanova demanaven un jardiner. Però alertaven que el propie-
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tari tenia fama de ser una mica estrany. «És igual!», va dir Creu Sicart,

amb unes ganes immenses d’abandonar la solitud que patia a

Pedralbes. És així que Filibert va anar a provar sort.

El propietari no era pas estrany i potser el que li podia haver donat

aquesta fama seria l’austeritat com es comportava la família, malgrat la

seva excel·lent situació econòmica. Potser en la primera trobada

Filibert li va caure bé. En la segona visita van voler conèixer la seva

dona i la seva filla. També Creu Sicart va caure bé a la senyora i, potser

encara més important, la petita Creu va caure en gràcia a la Concepció

—la Cioneta—, la filla dels propietaris.

És així que la feina va ser per Filibert i que els Casas varen anar a

viure en una caseta annexa a la torre. Filibert esdevindria no només el

jardiner sinó també un servidor de confiança del propietari. I la peti-

ta Creu tindria una estreta i magnífica relació amb la família, que més

endavant l’ajudaria a emprendre estudis universitaris. Com explica-

rem en el capítol següent, es pot dir que, junt a l’esforç dels pares de

Creu Casas, va ser la bona voluntat d’aquell gran senyor allò que va

permetre iniciar el camí de la ciència a la futura experta en briòfits.

Potser aquest ajut —que fins ara Creu no havia fet públic, correspo-

nent al desig d’aquell senyor senzill i auster— el podríem incloure en

la llarga llista de serveis que aquell ric personatge va fer a la cultura

catalana. Aquell senyor es deia Rafael Patxot i Jubert i la seva trajec-

tòria mereix un punt i a part.
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2. La vida a Can Patxot i els primers estudis

Aquella vorada de violetes ben arrenglerades en el jardí era tan vis-

tosa que la petita Creu no se’n va poder estar d’anar-les collint amb

cura i ajuntar-les per formar un pom. Duia tota cofoia el ram, recollit

amb sensibilitat i ingenuïtat infantils, quan el seu pare la va veure. I de

seguida va obligar-la a deixar les violetes al terra, a agenollar-se i a

demanar perdó a les plantes per haver-les arrencat les flors. Avui

aquesta actitud podia semblar excessiva, però Creu havia rebut una

gran lliçó: la bellesa de les plantes no està al nostre servei, perquè, com

éssers vius que són, mereixen un gran respecte.

Van ser aquesta sensibilitat i respecte per la natura, junt a nombro-

sos coneixements, un dels llegats que va rebre del seu pare. Quan el

veia treballar i escoltava les seves explicacions anava assimilant tots els

secrets del món dels vegetals. Era un coneixement directe, una relació

amb les plantes que no es pot aprendre en els llibres, però que dóna

una base d’estima i comprensió que conforma uns fonaments sòlids.

Creu Casas no només vivia en contacte directe amb el jardí, sinó que

el seu pare la duia els dies de festa a prendre una presa de xocolata i a

beure un got d’aigua a alguna de les nombroses fonts que hi havia al

Tibidabo. Eren els entreteniments senzills de l’època per a les famílies

humils. En aquests sortides, Creu aprofitava per recollir plantes —ben
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segur que se n’estava de tallar violetes, si en trobava!— i després les

classificava.

L’ambient familiar no era l’únic que l’empenyia cap a la botànica.

Molts dels amics del pare eren, lògicament, jardiners. I en les trobades

dels dies de festa enraonaven del seu ofici. Un d’aquests amics, Joan

Santamaria, col·laborava amb el botànic Pius Font i Quer a la Junta

del Museu de Ciències Naturals. Santamaria va regalar a la Creu una

premsa de ferro per assecar les plantes i fer un herbari. També li va

donar un llibre de Gaston Bonnier (1853-1922) que recollia la flora de

França. Amb tot això, amb pocs anys, Creu ja sabia diferenciar les

famílies més vulgars —papil·lionàcies, crucíferes, compostes, labiades,

cariofil·làcies. Era un inici consistent per a una nena que ja s’havia afi-

cionat a la botànica.
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Tot això s’esdevenia a la Bonanova, a la casa de Rafael Patxot. Pro-

bablement Creu Casas i els seus pares no podien haver anat a raure a

un indret millor. Patxot era un amant de la ciència i esdevindria un

dels mecenes més importants de la cultura catalana.

Patxot havia nascut a Sant Feliu de Guíxols el 1872. Era fill d’Eusebi

Patxot, enginyer, poliglota, amant de la música, pianista d’anomenada

i, en definitiva, una persona culta, senzilla i sensible. En Rafael va

viure aquest ambient de cultura a casa i va poder gaudir del Sant Feliu

vuitcentista, també vital en el camp cultural, però que, al mateix

temps, li permetia un contacte estretíssim amb la natura. Ell va obte-

nir el títol de perit mercantil, va ampliar estudis a París, a Londres i a

Cambridge i hauria continuat la seva carrera científica si no hagués

hagut de tornar a Sant Feliu per la mort de la seva mare. Poc després

moriria el seu pare i ell va haver de fer-se càrrec de l’empresa familiar,

que fabricava taps de suro per al xampany —un sector ben típic i potent

a l’Empordà i la Selva en aquella època. L’any següent, el 1894, es casa-

ria amb Lluïsa Rabell i Cibils.

Tot i les seves obligacions empresarials, Patxot no va deixar de banda

les seves aficions científiques i va instal·lar a casa seva un observatori

meteorològic i un telescopi equatorial de 22 centímetres d’obertura.

Amb aquests instruments, Patxot va realitzar diversos treballs de gran

interès i va mantenir molts contactes amb entitats de l’estranger.

Avui, la Casa Patxot del Passeig del Mar de Sant Feliu acull la

Cambra de Comerç de la ciutat. Però manté en diversos detalls el re-

cord i l’esperit de qui hi va viure. Un element característic és el rellot-

ge de sol de la façana, amb la inscripció «Lo ritme va seguint de les

estrelles».

Com a empresari, Patxot va haver de viure uns anys de fort con-

flicte social. A Sant Feliu hi havia un potent moviment obrer i sovint

xocaven les demandes dels treballadors amb la postura dels indus-
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trials. Patxot, com home de diàleg i de fortes conviccions, se situava

entre les exigències dels uns i la intransigència dels altres. Però quan a

la primeria del 1900 les peticions d’augment de sou dels obrers foren

denegades i aquests decidiren fer vaga, la situació es complicà. Hi

hagué manifestacions, aldarulls i fins i tot es produí la mort d’un obrer

per la guàrdia civil. Tot plegat incomodava una persona com Patxot,

que va decidir de vendre la fàbrica i anar a treballar a Barcelona en el

negoci del sogre, dedicat al comerç a l’engrós amb Amèrica del Sud.

El seu sogre va morir el 1912.

El 1919 es produeix un altre fet cabdal: la mort de la seva cunyada,

Concepció Rabell, l’obliga a acceptar de fer de marmessor de la seva

fortuna. Es tractava d’un patrimoni immens, ja que el seu marit, un

argentí fill de guixolenc, anomenat Eduardo Romaguera del Alizal,

posseïa béns al seu país però també al Perú, Mèxic, Cuba, Uruguai,

Puerto Rico, Filipines i a diverses ciutats europees. Tot ho va heretar

la seva dona i, en morir aquesta sense fills, Patxot i l’administrador de

la difunta varen haver de fer-se’n càrrec.

Amb aquesta fortuna Patxot va poder dedicar-se a la seva passió pel

mecenatge. La llista de les empreses que promogué o finançà és llar-

guíssima. N’esmentem algunes: concursos musicals, premis a estudis

i treballs de ciències fisicomatemàtiques —publicats després a les Me-

mòries Patxot —, l’estudi de la Masia Catalana —des d’una perspec-

tiva global: sociològica, jurídica, geogràfica, històrica, econòmica,

arquitectònica, etc. —, l’Obra del Cançoner Popular —recull de les

cançons i danses populars catalanes— i moltes altres. En el camp cien-

tífic, junt a les Memòries Patxot destaca l’Atles General dels Núvols,

una obra de referència internacional, editada en alemany, anglès, fran-

cès i català, plena de fotografies d’una qualitat i rigor extraordinaris.

En la seva vida personal, Patxot va haver de fer front a moments

duríssims. Va tenir tres filles, però la gran, Montserrat, va morir el
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1919. Així va crear la Fundació Montserrat Patxot i Rabell, amb l’ob-

jectiu de dotar una noia guixolenca nascuda l’any de la convocatòria

amb una llibreta de capital reservat. La fundació va existir fins al 1931.

El 1925 va morir una altra filla i això va fer sorgir la Fundació Maria

Patxot i Rabell, dedicada a «l’atorgament de beques per facilitar l’es-

tudi a noies catalanes que posseint una capacitat intel·lectual siguin

mancades de mitjans materials per a conrear-les».

La casa dels Patxot

Cap al 1917, Creu Casas i els seus pares anaren a viure, doncs, en

un annex a la casa dels Patxot, que estava al número 28 del Passeig de

la Bonanova i que era prou gran per acollir el gran arxiu i la valuosa

biblioteca de Patxot. El pare seria el jardiner i la mare la portera. Al so

de la campaneta de l’entrada, ella havia d’anar a obrir i recollir els

encàrrecs o fer passar el visitant i anunciar-lo. Com que la mare sabia

cosir i es feia la seva roba i, ocasionalment, la de la seva filla, la senyo-

ra Patxot li encarrregava fer els uniformes i davantals de les noies del

servei, cosa que se li gratificava econòmicament.

Els Patxot feien una vida senzilla, molt ordenada i austera. Sempre

conservaven les distàncies amb les persones al seu servei, però eren

afables i considerats amb totes.

Creu Casas té encara un record molt viu del lloc on va viure més de

trenta anys. L’edifici on vivien els Patxot era gran i estava envoltat

d’un jardí que comprenia tota la llargada des del passeig de la

Bonanova fins al carrer Munner. Com que el terreny era inclinat, tenia

tres nivells. L’edifici estava construït en el més pròxim al passeig. Al

davant hi havia tres parterres. Dos eren rodons, amb una palmera al

mig, i el tercer, el més pròxim a la casa, tenia la forma d’una el·lipse. A

Filibert Casas li agradava molt fer treballs de mosaicultura i durant
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anys en un extrem del parterre hi va haver l’escut de Catalunya i en

l’altre l’escut de Barcelona. El perfil de l’escut es feia amb plantes que

periòdicament retallava i les barres i la creu es combinaven amb els

colors groc i vermell de les fulles d’una espècie d’alternanthera.

Al darrere de la casa i al mateix nivell hi havia un dipòsit amb bro-

llador i amb nimfees i peixos vermells i a vegades alguna granota. Per

un camí vorejat d’ametllers s’ascendia al segon replà, on hi havia

l’hort, amb alguns arbres fruiters i, en un racó, el safareig, on es pas-

sava la bugada a l’estil de les bugaderies d’Horta, i l’estenedor.

Al tercer nivell hi pujaven per un camí vorejat de parres. No se’n

collia mai cap raïm, i el senyor Patxot s’obstinava a no acceptar insec-

ticides, fungicides ni adobs sintètics. No era l’únic detall de màxim res-

pecte a la natura. Creu també recorda que l’escombraire podia passar

de llarg de la casa dels Patxot: el paper es cremava a la cuina econòmi-

ca, el pa sec es donava a les gallines i no es menjava res de llauna. Era

el màxim aprofitament de les coses i la producció mínima de deixalles.

A una banda del camí hi havia una gran gàbia d’ocells, on aquests

tenien llibertat de moviment. També hi havia arbres on podien fer niu,

arbusts i plantes herbàcies, un petit brollador i una caseta on se’ls

posava el menjar i alguns també hi niaven. No hi havia cap ocell del

país; tots eren petits ocells exòtics. El pare de Creu els posava el men-

jar, però el senyor Patxot cada dia, després de dinar, hi anava a fer una

mirada i a donar-los algun llamí.

A l’altra banda del camí, hi havia els galliners i un colomar i una

gàbia amb un faisà daurat i algunes femelles. La mare es cuidava de

donar-los el menjar de gra, blat de moro i ordi, i vigilar l’aigua. La cui-

nera els preparava la calderada, amb les deixalles del menjar barrejat

amb segonet.

Quan alguna gallina es feia lloca, la mare es cuidada de donar-li

menjar i de vigilar l’arribada dels pollets. Creu recorda com aquell
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entorn li permetia un estret coneixement de la natura, poc usual entre

les nenes que creixien a Barcelona: «Jo sempre feinejava entre ells i veia

totes les operacions com si fos a pagès. Després de les classes a l’esco-

la i a l’estiu durant els vacances, quan jo era a casa, jugava al jardí amb

nines o saltava corda, com feien les nenes d’aquella època. Vivia a l’ai-

re lliure, contemplava les plantes, com creixien i florien, els peixos del

brollador, les formigues com transportaven les llavoretes fins al niu, els

cargols, les papallones. Tot sovint el senyor Patxot em trobava al jardí

i em parlava dels ocells i dels estels a les nits fosques, sense la conta-

minació lumínica actual. Veia on era l’Óssa major, la menor i l’estrella

polar i havia vist les pluges d’estrelles a l’estiu». En una ocasió Maria

Patxot va desitjar transformar l’hort en jardí i el pare s’encarregà del

disseny respectant els arbres fruiters. Va plantar sis til·lers i va prepa-

rar quatre parterres que s’omplien de flors quasi tot l’any.

El 1919, com hem dit, va morir la cunyada de Patxot, Concepció

Rabell, sense fills. A més de gestionar un gran patrimoni, Patxot va

haver de fer-se càrrec d’una finca darrera del Monestir de Pedralbes, que

limitava amb al Castell de l’Oreneta. Tenia l’entrada pel carrer Panamà.

Seguint el límit del carrer hi havia una renglera de robustos garrofers,

que conduïen fins a l’entrada d’una capelleta dedicada a la Mare de Déu

de Lourdes, i una font d’on rajava una aigua escassa i pretesament medi-

cinal. Patxot va tancar l’entrada de l’ermita amb el pretext de dedicar-la

a la Mare de Déu de Montserrat, sense que aquest darrer propòsit es

realitzés. En tot cas, la finca, des de llavors, es va conèixer amb la deno-

minació de Clos Montserrat.

Era força extensa i incloïa un edifici on vivien un matrimoni encar-

regat de la vigilància, un hort i un petit bosc de pins, mentre la resta era

més aviat una brolla amb algunes alzines. El matrimoni es va jubilar i

llavors el pare de la Creu es va encarregar d’organitzar l’hort i replan-

tar la resta amb alzines i roures i amb arbusts, com la bruguerola.
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El senyor Patxot, des de llavors, molt regularment, dedicava dos

matins a la setmana caminant des de la Bonanova amb en Filibert per

distribuir, de comú acord, els treballs que calia fer. Algun cop Creu hi

anava i veia com s’organitzava l’hort amb la plantació de pereres i les

hortalisses —fins i tot, recorda, s’hi feren espàrrecs. Va ser l’horta que

proveí la casa Patxot fins al 1936. En una ocasió varen descobrir que al

petit bosc de pins s’hi feien quantitat de rovellons, la qual cosa fou un

altre atractiu de la finca.

Ara ha desaparegut la filera dels garrofers i una part de la finca és

ocupada per l’Escola Betània. Una altra està incorporada al Parc del

Castell de l’Oreneta, on es poden veure encara restes de les planta-

cions que havia fet en Filibert.

Creu Casas evoca aquell passeig de la Bonanova, tranquil i silen-

ciós. Recorda que «el silenci era interromput pel pas, de tant en tant,

d’un tramvia, que des del centre de Barcelona anava a la plaça de

Sarrià. I que estava flanquejat de torres més o menys luxoses, actual-

ment substituïdes per cases plurifamiliars envoltades de jardí, que

encara causen una certa excel·lència. Però ja no és un passeig solitari,

tranquil i silenciós».

En aquella finca Creu Casas no només gaudia del contacte amb la

natura, sinó que també es va beneficiar de poder relacionar-se amb un

cercle social i intel·lectual diferent. Tot i el nivell de la família que els

acollia i de les seves amistats, es tractava de gent senzilla, que no tenien

cap inconvenient a compartir les estones lliures amb una noia de famí-

lia modesta.

Quant als estudis, Creu va anar primer a l’escola de les Paüles. El

curs següent les monges van tancar i ella va haver de buscar un altre

col·legi. Gràcies al seu oncle Cristòfol Roig, que era capellà de l’Hos-

pital de Vilanova, regentat per concepcionistes, va poder anar al col·legi

que aquest orde tenia al Passeig de la Bonanova.
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Si l’anterior era un col·legi de gent humil, en aquest el nivell social

era més elevat. Va significar un gran canvi, perquè de sobte es va tro-

bar estudiant amb noies de l’alta burgesia, com les filles del doctor

Bellido, de l’editor Gili o del pelleter Alfonso. Però ella va ser molt

ben acceptada i en les relacions mai no es notaren les diferències d’ori-

gen. A més, es tractava de famílies nombroses, on els grans feien una

mica de mestres dels petits i on hi havia una rica vida cultural. De més

grans, ella i les seves amigues anaven a ballar sardanes al desert de

Sarrià o a la Plaça Major. Per Setmana Santa feien les visites als monu-

ments i sempre acabaven al Monestir de Pedralbes, perquè les monges

cantaven molt bé els oficis de tenebres. Vivia un ambient, doncs, on la

bona amistat i l’amor per la cultura estaven molt ben barrejats.

L’Institut Tècnic Eulàlia

Quan Creu tenia 10 anys, es va produir el pronunciament militar i

conseqüent dictadura de Primo de Rivera. Entre moltes altres coses,

això comportà que diversos professors fossin expulsats de l’Escola

Industrial de Barcelona. Els enginyers Josep Serrat i Bonastre (1869-

1946) i Rafael Campalans (1887-1933) —aquest, també personatge

destacat del socialisme català—, junt amb altres companys, crearen

l’Ateneu Polytechnicum, amb la intenció de prosseguir la seva activi-

tat docent i fer-la extensiva als fills de la classe obrera. Una altra insti-

tució que va aprofitar la vàlua de professors expulsats va ser l’Institut

Tècnic Eulàlia, l’escola on Creu Casas va seguir els estudis.

L’Institut Tècnic Eulàlia va ser fundat l’octubre del 1925 pel doctor

Bartomeu Oliver i Orell, un mallorquí nascut a Binissalem el 1894 i

establert a Barcelona, on estudià Filosofia i Lletres. L’altre personatge

cabdal en la creació de l’Institut va ser Dolors Jordana i Marimón,

professora de Matemàtiques, dona amb gran interès per la pedagogia
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i amb gran capacitat d’organització. Mesos després de la creació de

l’Institut, Oliver i Jordana es casaren.

La intenció dels dos mestres era prosseguir el procés de modernit-

zació de l’ensenyament que s’havia promogut a Catalunya des del sec-

tor públic. Institucions com l’Escola Horaciana, de Pau Vila, creada el

1905, o l’Escola Vallparadís, de Terrassa, fundada per Alexandre Galí

el 1910, són alguns exemples d’un procés que la dictadura de Primo de

Rivera tallà. Sortosament, sorgiren algunes iniciatives privades, com

l’Institut Tècnic Eulàlia, que pretenia pal·liar les mancances en l’en-

senyament secundari i de comerç a Catalunya, tot incorporant-hi els

procediments pedagògics més innovadors.

Els objectius principals eren formar classes amb un nombre reduït

d’infants, procurar conèixer personalment a cada alumne per adaptar-

se a les seves necessitats educatives, proveir un espai en immillorables

condicions higièniques, dotar l’educació d’un sentit religiós i pro-

moure l’activitat física i cultural.

Aquests plantejaments tingueren molt bona acollida i si el primer

curs, el 1925-26, l’Institut inicià la seva trajectòria en el número 3 del

carrer Vilana amb 45 alumnes i quatre professors, el curs següent ja

es va traslladar a un edifici més gran, situat al número 3 del carrer

Capmany, on treballaven 10 professors i hi estudiaven 70 alumnes.

El curs següent es produí un nou trasllat i l’Institut s’instal·là al

Passeig de la Bonanova, en l’edifici que havia estat l’antic Parc de la

Muntanya. Ja tenia 92 alumnes, que el curs següent foren 161. El curs

1929-30, el cinquè de funcionament, el nombre d’alumnes matriculats

fou de 194. Aquell mateix any s’amplià la biblioteca, amb donacions

d’escriptors catalans, de particulars i de l’Associació Protectora de

l’Ensenyança Catalana —sorgida el 1899, un any després de la creació,

per Francesc Flos i Calcat (1859-1929), del Col·legi Sant Jordi, pri-

mera escola moderna que dóna l’ensenyament en català. Al mateix
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temps aquell curs quedaren completament estructurats els estudis de

Batxillerat i els cursos de Peritatge Oficial, adscrits a l’Escola d’Alts

Estudis Mercantils de Barcelona.

En un opuscle de propaganda publicat aquell any, l’Institut s’anun-

ciava com instal·lat «en una magnífica finca de la seva propietat, a ple

bosc, al peu de la muntanya, entre Sarrià i Pedralbes». Explicava que

el seu ensenyament es basava «en l’aprofitament i l’adopció al nos-

tre noi de tot allò que modernament ha donat en altres països resul-

tats més favorables i eficaços. I contra la clàssica escola disciplinària,

rígida i estàtica, l’Institut esguarda i condueix la vida de l’infant com

quelcom dinàmic, com un corrent que cal canalitzar aprofitant en

tota la seva integritat les energies i les modalitats, suscitant i fo-

mentant les possibilitats futures». També pretenia individualitzar en

gran manera l’ensenyament primari «i adaptar-lo a tota mena de

casos especials».

Oferia també, per tal de realitzar activitat física, pistes de tennis,

futbol, bàsquet, frontó, gimnàstica a l’aire lliure, atletisme i «jocs ben

administrats i dirigits». També tenia entre 25 i 30 places d’internat en

la seva pròpia residència i un gabinet paidomètric i laboratori de

Psicologia.

Els exàmens fisiopsicològics estaven dirigits pel fisiòleg Jesús Maria

Bellido i Golferics (1880-1952) i pel psiquiatre i director de l’Institut

d’Orientació professional Emili Mira i López (1896-1964). La funció

era indicar les normes que calia seguir per obtenir en cada cas el

màxim desenvolupament possible de les aptituds físiques i mentals de

cada alumne.

Bellido i Mira formaren part del consell tècnic assessor que l’Ins-

titut creà el curs 1930-31, i en el qual també estaven integrats el llati-

nista Joaquim Balcells (1890-1936), el filòsof Joaquim Xirau (1895-

1946), l’economista Josep Maria Tallada (1884-1946) i l’escriptor Carles
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Soldevila (1892-1967). Aquell curs l’Institut ja tenia 258 alumnes i 25

professors. Tot l’esforç d’organització i l’èxit educatiu va permetre

adquirir, gràcies a un préstec de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i

d’Estalvis, l’edifici situat al passeig de la Reina Elisenda, 20-22.

L’Institut, tot i les dificultats, va seguir funcionant durant la Guerra

Civil, si bé els estudis de Batxillerat deixaren d’impartir-se el curs 1937-

38. Després de la guerra, Bartomeu Oliver va haver d’exiliar-se a Ve-

neçuela. Allà fundà l’Instituto Escuela i va ser professor i degà de la

Facultat d’Humanitats i Educació de la Universitat Central de Caracas

del 1952 al 1955. Va morir a Veneçuela el 1974.

Durant la dictadura franquista, l’Institut va poder seguir funcio-

nant, gràcies a l’entusiasme de Rosa Jordana, germana de Dolors, i el

seu marit Marc Massó i Vergés, amb la direcció tècnica de Josep

Capmany i Cunillé. Si bé l’Institut va patir el 1940 el Tribunal de Res-

ponsabilitats Polítiques, va seguir la seva feina, si bé canviant de nom:

es va dir Estudios San Marcos, eliminant l’ensenyament mixt. La sec-

ció de Batxillerat femení funcionaria des del curs 1942-43 amb el nom

de Colegio Técnico Eulalia. Avui l’escola ha canviat de propietari i de

sistema educatiu però continua amb el nom que li va donar el seu fun-

dador el 1925 i en el mateix lloc del passeig Reina Elisenda.

Va ser en aquesta escola, on es desenvolupaven els mètodes peda-

gògics més moderns, on Creu Casas va prosseguir els seus estudis. Va

poder mantenir l’amistat amb un grup de noies que també canviaren

les Concepcionistes per l’Institut Tècnic Eulàlia. Amb elles i els seus

germans s’organitzaven sessions d’aprenentatge de cançons populars,

es representaven obres de teatre, es feien uns jocs florals amb exposi-

ció de dibuixos. Tot això es feia al domicili de la família Alfonso, al

passeig de la Bonanova, fins que aquesta família es va traslladar a

viure a la casa Cordelles de Cerdanyola. Això va fer que la relació

amb ells fos més limitada. Finalment, la Guerra Civil va dispersar la
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resta de les famílies per canvis de domicili o per anar a l’exili. Però

sempre molt de tard en tard es van mantenir en contacte fins al tras-

pàs definitiu.

Amb qui sí que va continuar una intensa relació va ser amb les ger-

manes Victòria i Carme Gili. Eren filles de l’editor Lluís Gili i Roig,

que bàsicament publicava llibres religiosos i que va obtenir el seu gran

èxit amb un popular llibre de cuina, Sabores, escrit per la seva dóna,

Victòria Serra. Molt més famós era el seu germà, l’editor i bibliòfil

Gustau Gili i Roig (1868-1945), un dels grans impulsors de la indús-

tria del llibre a Catalunya i fundador d’una editorial encara en funcio-

nament. També cal recordar el germà de Victòria i Carme, el també

editor, a més de llibreter, traductor i bibliòfil, Joan Gili i Serra (1907-

1998). Va emigrar a Londres el 1934 i va fer la major part de la seva

carrera a Oxford. Entre altres coses, va ser membre fundador i presi-

dent de l’Anglo-Catalan Society.

Creu Casas i les germanes Gili mantingueren l’amistat fins que

Carme va ingressar en el monestir de les Carmelites de Les Corts. De

Victòria Gili, Creu Casas en té un gran record: «No havia estudiat

batxillerat, però posseïa una àmplia educació cultural alhora que esta-

va ben preparada per ser una excel·lent mestressa de casa, com era

habitual en moltes noies de la burgesia de l’època. Era una bona cui-

nera, capaç de preparar els plats més exquisits, sabia fer labor, repus-

sar el cuir i brodar. I amb aquestes qualitats i un bon físic era una noia

que es feia estimar. A més, per la seva bondat, capaç de qualsevol sacri-

fici. Es delia pels infants i hauria estat una bona mare». Però Creu

també assenyala que Victòria no va tenir la sort que hauria merescut.

Segons ella, «un malaurat matrimoni, del qual no va poder obtenir l’a-

nul·lació, malgrat complir les condicions que l’Església exigia, va des-

truir totes les seves il·lusions. I no va poder refer la seva vida segons

les seves conviccions i mereixements».
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A l’Institut Tècnic Eulàlia Creu va continuar cursant el Batxillerat

i es va preparar per anar a la Universitat, tot i que els seus pares tenien

aspiracions més modestes. El seu pare havia après l’ofici de jardiner i

de forma autodidacta havia après francès per poder llegir llibres tèc-

nics de la seva especialitat. A Vilanova, la seva mare havia anat a cos-

tura —no a escola—, perquè, com era usual i, sobretot, per la influèn-

cia de l’oncle capellà, es pensava que a una noia no li calia aprendre

altres coses. Després va anar a París a treballar de cambrera i maina-

dera i en tornar va aprendre l’ofici de planxadora. Pare i mare, però,

varen estudiar a l’escola nocturna un cop visqueren a Barcelona.

Amb aquests precedents, potser els era difícil plantejar-se objectius

intel·lectualment gaire elevats per a la seva filla. La mare volia que fos

modista, mentre el pare s’inclinava perquè fos mestra. El cas és que

gràcies al senyor Patxot va tenir un ajut per prosseguir els estudis i per

comprar llibres i altre material. Més endavant, això li va permetre

també anar a la Universitat. I Creu, conscient de l’esforç que els seus

pares havien fet perquè ella arribés fins allà i de la sort que significava

que la família Patxot l’ajudés, va sentir-se sempre motivada a aprofitar

al màxim aquelles oportunitats.
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3. La carrera de Farmàcia i el mestratge de Font i Quer

Després d’uns quinze minuts de trajecte, Creu Casas baixava del

Tren de Sarrià a tocar de la Plaça de Catalunya i feia el curt passeig a

peu fins a l’edifici de la Universitat. Era l’any 1931 i gràcies a l’esforç

patern i a la seva pròpia perseverança, Casas havia iniciat els estudis

universitaris. L’ajut de la família Patxot li permetia pagar, com ja havia

passat a l’escola, les matrícules i els llibres. Però res no era fàcil en

aquells temps —ni ara— per a una filla de família modesta. Podem

posar un exemple senzill però significatiu. Per anar a classe, Casas

alternava el tramvia i el Tren de Sarrià, però valorava d’aquest segon

un benefici: costava cinc cèntims menys. I aquest petit estalvi, repetit

uns quants dies, permetia tenir un esmorzar més complet el cap de set-

mana. Un detall que ara pot semblar ridícul, minúscul. Però que devia

formar part de l’important aprenentatge vital sobre el cost de les peti-

tes i de les grans coses, sobre el sacrifici que implica aconseguir-les i

sobre la necessitat de valorar-les un cop assolides.

Casas havia decidit estudiar Farmàcia perquè en aquesta carrera la

seva gran afició, la botànica, hi tenia un pes important. Els seus pares

hi estaven d’acord. El títol podria obrir la porta a guanyar-se bé la vida

si, més endavant, es podia adquirir una farmàcia. Amb els anys, la con-

creció d’aquesta possibilitat s’aniria fent més improbable i després va

41



quedar descartada del tot. En canvi, l’afició esdevindria professió.

Però en començar els estudis, Casas tenia clara una cosa: la farmàcia

seria l’ofici per guanyar-se la vida i la botànica, que havia viscut apas-

sionadament de petita, seria un element important, però subordinat a

les obligacions del primer.

La Universitat de Barcelona i els estudis de Farmàcia

En aquella època, els estudis de Farmàcia, com de la majoria de

carreres, es realitzaven a l’edifici central de la plaça de la Universitat.

Hi havia excepcions, com ara els estudis de Medicina, que el 1906

s’havien traslladat a la nova facultat construïda junt a l’Hospital

Clínic, al carrer de Casanova. L’edifici central de la Universitat va ser

obra de l’arquitecte Elies Rogent (1821-1899). Era el gran pas enda-

vant que la institució havia de fer, uns anys després de la seva restau-

ració el 1837. Recordem breument que els orígens de la Universitat de

Barcelona els podem trobar en la fusió dels Estudis Majors i l’Estudi

General de Medicina, que es va produir a mitjan del segle XVI. La der-

rota catalana a la Guerra de Successió, el 1714, va donar pas a la deci-

sió del rei Felip V de fer tancar totes els universitats del país i centra-

litzar els estudis superiors en el nou centre creat a la ciutat de Cervera.

El 1837, com hem dit, es va restaurar la Universitat de Barcelona, per

bé que d’una forma provisional. Un procés lent però continuat va dur,

el 1842, a la restauració definitiva de la institució.

Els primers anys, els ensenyaments universitaris van instal·lar-se al

Convent del Carme i altres edificis religiosos van ser aprofitats per

anar configurant la biblioteca. Però tant Barcelona, que en aquell

temps tenia 120.000 habitants, com Catalunya en general, que pocs

anys abans havia vist l’arribada de la revolució industrial —amb la ins-

tal·lació de la primera màquina de vapor a la fàbrica Bonaplata— ne-
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cessitava un marc molt més gran i ben condicionat. El capital univer-

sitari ja existia, atès que algunes institucions —bàsicament, la Junta de

Comerç— havien pres la responsabilitat de promoure i impartir els

estudis tècnics que una societat moderna necessitava.

Si el procés de recuperació de la institució fou llarg, també ho fou

el de construcció del nou edifici. Rogent dirigia les obres des del 1859,

però fins al 1885 no podem considerar acabat l’edifici.

Quan Casas va començar la carrera, el primer curs era l’anomenat

selectiu, comú a tots els estudis de Ciències i Farmàcia. No hi havia,

doncs, diferència de continguts entre allò que havien d’estudiar els qui

més endavant farien una o altra ciència. Era a partir de segon curs

quan cadascú ja anava especialitzant-se en allò que havia triat: una de

les quatre seccions de Ciències —Físiques, Químiques, Matemàtiques

o Naturals— o Farmàcia.

Els estudis de Farmàcia tenien, ja des del segle XIX, força demanda

i un bon nivell. Així, el curs 1902-03 la Facultat tenia matriculats 885

estudiants del total de 8.148 que hi havia a tota la Universitat —als

quals s’havien d’afegir els 2.916 d’altres centres afins. Això situava

aquests estudis en cinquè lloc, per darrera —per aquest ordre— de

Ciències, Medicina, Dret i Comerç —repartits aquests darrers estudis

entre l’Institut General Tècnic i l’Escola Superior de Comerç que,

sumades, superaven Dret. Farmàcia superava en nombre d’estudiants

Filosofia i Lletres, Arquitectura, Enginyeria Industrial i l’Escola Nor-

mal de Mestres.

En el convuls segle XX, la situació de la Universitat de Barcelona

reflectia, però, les crisis polítiques i econòmiques, l’impacte de la pèrdua

de les darreres colònies espanyoles d’Amèrica i la Primera Guerra Mun-

dial. La força del catalanisme polític, plasmada en la creació de la Man-

comunitat de Catalunya, donà nou impuls a la universitat i a la recer-

ca científica, que patien, encara, una gran mancança de mitjans. La dic-
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tadura de Primo de Rivera (1923-29) significà un nou pas enrere en els

centres oficials, si bé contribuí involuntàriament a promoure el treball

individual de destacats investigadors, recolzats per fundacions priva-

des. El 1931, amb la proclamació de la Segona República, s’obria una

nova etapa, potenciada amb l’Estatut d’Autonomia del 1932.

Però la situació de la Universitat era, en molts aspectes, lamentable.

Farmàcia ocupava les tres plantes de l’ala dreta de l’edifici de la

Universitat, que dóna al carrer de Balmes. Creu Casas no va ser plena-

ment conscient de les greus mancances fins que no va iniciar la seva

carrera docent, pocs anys després. Però recorda que al laboratori de

botànica hi havia uns cartells vells i malmesos, amb imatges de plantes,

que s’utilitzaven per mostrar la morfologia i els cicles biològics vege-

tals. Quant a llibres, en tenien uns quants d’antics i dels moderns

només els més indispensables. L’edifici, estava brut i deixat. Les parets,

plenes de dibuixos i pintades, sobreposades unes sobre els altres. Potser

dels estudiants universitaris s’hauria esperat un comportament més res-

pectuós. Però encara més sorprenent devia ser que l’estament oficial no

cregués necessari ordenar que es netegessin els vidres, que a penes dei-

xaven passar una mica de llum a causa de la brutícia. El jardí —un

indret avui agradable i interessant de visitar, amb rètols que assenyalen

el nom de les diverses espècies— estava tancat i, a més, ben abandonat.

Tot va canviar radicalment a tercer curs, el primer en què la Uni-

versitat de Barcelona tingué autonomia. Va ser la fugaç però enriqui-

dora experiència de la Universitat Autònoma de Barcelona. S’havia co-

mençat a gestar en ser nomenat ministre d’Instrucció Pública Marcel·lí

Domingo, que legalitzà la utilització del català en l’ensenyament i

facilità la incorporació de persones il·lustres, com ara Puig i Cadafalch

o Carles Riba. Un comissariat preparà l’estatut que donaria autono-

mia a la institució. El procés no va ser senzill, perquè els membres de

l’antic estatus s’hi oposaven. El juny de 1933 es va publicar el decret
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d’autonomia de la Universitat i el Patronat que la regiria va constituir-

se poc després —curiosament, el 18 de juliol.

La inestabilitat de la vida social i política va provocar que l’octubre

de 1934 se suspengués l’autonomia universitària, però la victòria elec-

toral del Front Popular el 1936 la va restaurar. Poc després vindrien la

rebel·lió militar i la guerra civil. I el 1939, amb la victòria de les tropes

franquistes, la Universitat Autònoma acabava el seu breu trajecte.

Però no per breu va ser poc intens i fèrtil el seu recorregut. Com diu

l’historiador de la ciència i de la tècnica, Santiago Riera i Tuèbols: «el

tal projecte engendrà una realitat que encara avui és contemplada amb

admiració. I a molts suggereix una pregunta: si encara avui el fet d’ha-

ver estudiat a la Universitat Autònoma és un signe de qualitat científi-

ca i cultural, si per ella passaren tants d’homes que després, molts a l’e-

xili, deixaren ben alta la institució i el país, si tot va esdevenir-se amb

tan poc de temps i amb entrebancs, què hauria passat si el projecte

hagués tingut continuació i alhora facilitats per desenvolupar-se?»

Això no té resposta, sinó hipòtesis o interpretacions més sòlides o

menys. El que sí sabem és què va aportar l’autonomia a la Universitat

de Barcelona. Pel que fa a farmàcia i més concretament a la botànica,

el canvi va ser radical. I aquest canvi va venir marcat sobretot per la

personalitat i el nivell científic d’un professor: Pius Font i Quer.

Pius Font i Quer

A l’Institut Tècnic Eulàlia, Creu Casas havia conegut, gràcies a la

sensibilitat dels mestres, alguns noms il·lustres de la cultura catalana:

Antoni Rovira i Virgili, Eduard Fontserè, Pere Bosch i Gimpera, Pau

Vila, Pius Font i Quer... Va ser aquest darrer el que despertava la seva

major admiració, sens dubte perquè, més enllà de la seva categoria

científica i humana, era el gran prohom de la botànica en aquella època.
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El pare de Casas fins i tot va crear una varietat de crisantem —la seva

especialitat— que batejà amb el nom del científic. Això demostra que

la fama de Font i Quer arribava molt més enllà de l’àmbit estrictament

científic i universitari.

Font i Quer havia nascut a Lleida el 1888. Era fill de farmacèutic.

Quan només tenia quatre anys, la família es va traslladar a viure a

Manresa, on el pare havia de continuar exercint la professió. Va estu-

diar Ciències a la Universitat de Barcelona i el 1908 obtingué el premi

extraordinari de llicenciatura en Químiques. Però el contacte amb la

natura que tan intensament havia viscut a Manresa li va fer mantenir

l’interès per estudiar-la i conèixer-la de forma més aprofundida. És

així que es va inscriure a la Institució Catalana d’Història Natural i el

mateix any 1908 va assistir a un curs de Botànica. L’impartia el doctor

Manuel Llenas.

Aquell curs va ser determinant, perquè va decidir-lo a transformar

la seva afició per la natura en una professió. Així va decantar-se cap

a la botànica científica. Probablement en aquell moment vàrem perdre

un gran químic, però el que és segur és que guanyàrem la persona que

omplí tota una època de la botànica catalana i ibèrica. Després va voler

estudiar Farmàcia, perquè aquesta carrera era, en aquell moment, l’ú-

nica de les que es podien estudiar a Barcelona que incloïa l’especiali-

tat de botànica. I si els quatre cursos de Químiques els havia aprovat

en tres anys, en els quatre de Farmàcia només va esmerçar-hi dos anys.

L’any següent ja era doctor, amb una tesi titulada Ensayo fitotopográ-

fico del Bages.

Tal com havia establert el 1845 la Llei Pidal, la presentació de tesis

estava centralitzada a Madrid. I mentre Font estava en aquesta ciutat

per presentar-la es van convocar oposicions de farmacèutics per al

Cos de Sanitat Militar. Va aprofitar la seva estada i va aprovar les opo-

sicions. La seva primera destinació va ser Maó, a Menorca.
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El 1915 va ser destinat a Barcelona, on l’any següent fou nomenat

naturalista agregat al Museu de Ciències Naturals, dins del qual orga-

nitzaria l’Institut Botànic. El 1917 era nomenat professor auxiliar

interí i gratuït de la Facultat de Farmàcia. Tenia només 29 anys i ja

posseïa un prestigi científic reconegut. Dos anys després era professor

auxiliar temporal. El 1921 passava a ser encarregat de la càtedra de

Botànica Descriptiva, que havia quedat vacant perquè el seu titular,

Telesforo de Aranzadi, havia passat a la de Filosofia i Lletres per des-

envolupar la seva veritable vocació: antropòleg.

Un any després, en jubilar-se Artur Bofill, director del Museu de

Ciències Naturals, Font i Quer fou nomenat per ocupar aquest càr-

rec. La seva carrera havia estat meteòrica, però perfectament d’acord

amb els seus coneixements, el seu rigor i els seus plantejaments in-

novadors.

Un exemple de la seva personalitat i la seva capacitat va ser la recer-

ca de fonts de finançament per al Museu, com ara formar 32 exsiccata

—col·leccions de plecs de plantes seques— per compondre un «Her-

bari d’Espanya» amb un miler d’espècies. Vint-i-cinc d’aquests exsic-

cata es destinarien a la venda.

Malauradament, un fet molt desagradable va truncar temporalment

el que havia de ser una brillant carrera a la universitat. El 1922 es van

convocar oposicions per ocupar la càtedra de Botànica a la Facultat de

Farmàcia, que estava vacant. Font s’hi presentà, però també ho féu

Cayetano Cortés Latorre, aleshores catedràtic a Santiago de Com-

postel·la. I va ser aquest, amb uns mèrits i coneixements molt menors

que Font i Quer, l’elegit pel tribunal. Segons l’historiador de la cièn-

cia Josep Maria Camarasa, aquest va ser un element que ajudà a reblar

la profunda escissió entre la botànica catalana i l’espanyola. Potser el

fet que el 80% de les publicacions que tenia Font fossin en català va

ser un element que va decantar l’oposició cap al seu contrincant. En
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tot cas, la decisió va ser fortament criticada i Font va renunciar al seu

lloc de professor.

Si més no, això va tenir el vessant positiu de permetre-li més dedi-

cació al Museu i a la recerca. La situació econòmica de la institució,

però, no era precisament bona i tot empitjorà a partir del 1923 amb la

dictadura de Primo de Rivera. El 1926, Font va ser ascendit a farma-

cèutic-major de l’exèrcit i va haver de triar destinació al Marroc, una

part del qual era, aleshores, protectorat espanyol. Allà va aprofitar per

estudiar la flora del nord d’Àfrica i per enriquir l’herbari del Museu.

Estudis de Farmàcia i d’Infermeria

Tot va canviar amb la Universitat Autònoma. Si alguns professors

no es van voler adaptar a la nova situació, l’autonomia va permetre

incorporar noves personalitats a la institució. I una va ser el doctor

Font i Quer. A més, la forma d’ensenyar també va canviar. D’un mè-

tode molt memorístic es va passar a una forma d’impartir els coneixe-

ments molt més pràctica.

Casas va iniciar els estudis a la Universitat l’any 1931, en plena

República. Recorda que es permetia de forma voluntària l’ús del cata-

là en les classes magistrals, però que en el curs comú tots els profes-

sors continuaven emprant el castellà. Fins que el doctor Alcover, pro-

fessor de Física, va proposar de fer dos grups. A un grup d’alumnes,

ell mateix els explicaria en castellà, i a l’altre ho faria en català el doc-

tor Tomàs, que més tard seria un reconegut meteoròleg. El grup cata-

là va ser força reduït. I encara es reduí més quan pocs dies després de

començar les classes es va veure que el doctor Tomàs seria més exigent

que el doctor Alcover, durant el curs i en els exàmens. Per als estu-

diants de Farmàcia aquell curs de Física va ser dur, però tots el varen

acabar amb nota.
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Va ser en aquest grup de física del curs comú que Casas va conèixer

una mestra, Montserrat Porta, que era professora de Física a l’Escola

d’Infermeria de Santa Madrona, de la Caixa de Pensions. Montserrat

Porta es va matricular de l’assignatura de Física del curs comú per

perfeccionar els seus coneixements en aquesta disciplina i impartir

millor les seves classes. Era una mica més gran i, segons Casas, irra-

diava intel·ligència i simpatia. Es varen fer amigues i aviat li va pro-

posar de cursar els estudis d’infermeria de Santa Madrona. Constaven

de dos cursos en horari nocturn i unes pràctiques a les clíniques de

Cirurgia i Maternal, propietat també de La Caixa. Es va deixar con-

vèncer, perquè l’horari era compatible amb el de la Universitat i així

va obtenir el títol d’infermera. Mai no va exercir la professió i ni tan

sols va convalidar els estudis en el seu moment. Però en aquella altra

carrera va fer noves coneixences i, sobretot, explica, va poder «saber

o intuir el que se sent en una sala d’operacions i l’emoció que pro-

porciona veure arribar un infant».

L’amistat amb Montserrat Porta s’anà consolidant i continuà fins

que la guerra va dispersar tot el grup. I aquesta amistat li va permetre

ampliar les seves experiències i guanyar els seus primers diners. L’any

1933 Montserrat Porta li va proposar anar amb la família Xicoy Bas-

segoda a la seva casa d’estiu a Ocata, vora Barcelona. Els Xicoy tenien

llavors sis fills i la missió de Creu Casas seria donar classes de repàs

als més grans i després anar amb la mare a acompanyar-los a la platja.

A la tarda havia de sortir amb els nens més grans a passeig. Segons

el temps que feia anàvem pels voltants d’Ocata i molts dies de tornada

passaven a saludar els avis Bassegoda, que també s’estaven en una torre

a Ocata. Es coneixien totes les vinyes i els migrats boscos del voltant.

Calia, però, pensar recursos per mantenir els nens al costat. Una

solució era explicar-los contes i així Casas es va aprendre tots els

d’Andersen, dels germans Grimm, de Pérrault i d’altres. Creu Casas
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té un bon record dels dos estius en què va tenir aquesta feina: «L’esta-

da durant dos mesos amb els Xicoy Bassegoda va ser molt agradable

i jo em vaig sentir molt ben tractada i acompanyada. L’estiu següent

vaig repetir la mateixa experiència davant la sol·licitud dels senyors

Xicoy. Malauradament, la revolta del 1936 va delmar tràgicament la

família.»

Molts anys després, Creu va retrobar-se amb un d’aquells nens a

qui havia explicat contes. Joaquim Xicoy, nascut a Barcelona el 1925,

va militar a la clandestinitat en el Partit Demòcrata Cristià i a partir del

1975 a Unió Democràtica de Catalunya, on va ocupar diversos càrrecs.

Advocat, el 1986 va ser nomenat conseller de Justícia del Govern de la

Generalitat i el 1988 passaria a ser elegit president del Parlament de

Catalunya, càrrec que ocuparia fins a les eleccions del 1995. Mentre

exercia aquesta presidència, va assistir a un acte a l’Institut d’Estudis

Catalans, on va coincidir amb Creu Casas. Aquesta es va presentar:

«Sóc la Creu». «La senyoreta Creu!», va exclamar Xicoy. Se’n recorda-

va perfectament d’aquella jove amb qui havia conviscut un parell d’es-

tius i a qui escoltava narrar contes infantils.

L’any 1935 la mateixa Montserrat Porta va dir-li que la família

Raventós Blanch cercava una persona per fer classes als nens, però en

aquesta ocasió per anar a Mallorca. No hi havia estat mai i no cal dir

que li va il·lusionar molt la proposta de passar-hi dos mesos. De

seguida va acceptar. Pocs dies després, els Xicoy tornaren a sol·licitar

els seus serveis, però ella va explicar que ja s’havia compromès amb

els Raventós. Aquest matrimoni també tenia sis fills, però Casas

només tindria cura de fer classe als dos grans, en Josep i la Montserrat.

La classe es feia a primera hora del matí, després d’esmorzar. En aca-

bar, tots junts, amb la senyora Raventós i els petits, anaven a la platja.

Estaven instal·lats en un hotel nou, acabat d’estrenar, construït junt a

Cala Millor, prop de Son Cervera. La Mallorca d’aquells temps no
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tenia res a veure amb la d’ara: fins a la Cala Bona no hi havia cap altra

edificació. La platja era molt ampla i llarga i sempre s’hi trobaven sols.

Era una delícia. Creu i els joves s’entretenien cercant cargols i petxines

o algues que el mar llençava a la platja. En feren una bona col·lecció.

Havien anat a Mallorca a la primeria de juliol i el mes d’agost es

reuní amb ells el senyor Manuel Raventós. Des d’aquell moment,

pogueren anar amb el cotxe a visitar els indrets de més renom de l’illa.

I l’estada no va deixar de fer servei a la jove estudiant de Farmàcia:

«Així vaig conèixer in situ l’Hypericum balearicum —de nom comú

estepa joana— i el Buxus balearica, entre els nombrosos endemismes

de les Illes. Amb els nens férem un petit herbari. Aquest afany natu-

ralista ajudava a passar profitosament el temps.»

Conèixer la família també li va permetre observar un altre procés:

l’elaboració del cava: «Arribat el setembre ens trobàvem a la finca

Codorniu de Sant Sadurní d’Anoia, on aviat començaren les veremes.

Aquesta va ser una altra experiència per a mi extraordinària. Veure la

febrosa activitat dels veremadors, l’arribada del raïm a prop de les

premses, el tractament i tria del raïm abans de premsar-lo, etc. Re-

corríem les caves i vèiem el tractament de les ampolles en els pupitres

fins arribar a obtenir aquell escumós tan selecte, amb uns tractaments

tan artesanals que avui semblen superats a la majoria de llocs.»

Les classes de Botànica

Aquestes experiències estiuenques ens han apartat de la feina que es

desenvolupava durant el curs. Hi retornem amb els records de Creu

Casas sobre les classes de Botànica amb Pius Font i Quer. En un

homenatge al botànic lleidatà, celebrat el 1988, amb motiu del cente-

nari del seu naixement, a la Facultat de Farmàcia, Casas es va encarre-

gar de recordar la personalitat del científic i la forma com impartia
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l’assignatura. Eren una cinquantena d’alumnes, repartits en diversos

grups a les taules del laboratori. El departament de Botànica estava en

el segon pis de l’ala ocupada per Farmàcia. Tenia quatre dependències:

un petit despatx per al professor, un gran laboratori utilitzat també

com a aula, una entrada independent a aquest laboratori que també es

destinava a despatx i una sala reservada per al recol·lector per a la pre-

paració de les plantes.

La classe era diària, dissabtes inclosos, i es feia de 8 a 10 del matí.

Casas recorda com sovint havia de pujar l’escala corrents per arribar

abans no es tanqués la porta del laboratori —cosa que s’havia de pro-

duir puntualment amb la darrera campanada del rellotge, però que de

vegades es retardava uns segons, mentre el bidell sentia les passes atra-

fegades i properes d’alguns alumnes endarrerits.

Un cop al laboratori, els alumnes trobaven les flors disposades

sobre la taula. El treball consistia a reconèixer fanerògames i criptòga-

mes, observar-les molt bé, fer-ne una descripció molt detallada. Calia

dibuixar-les, fet que obligava a una observació més acurada i, al marge

de la qualitat del dibuix, comportava una exploració més atenta de la

planta. El treball era tan minuciós que en les dues hores només s’estu-

diaven dues plantes.

Així ho explicava Casas en la conferència esmentada: «Havíem de

començar per l’observació de l’arrel per saber si la planta era anual o

perenne. Tot seguit calia veure la forma i disposició de les fulles sobre

la tija, les inflorescències, l’estructura floral, constatant la presència o

absència dels verticils constituents, el nombre i disposició de les fulles

florals i finalment un estudi acurat de l’ovari observant amb un tall

transversal el nombre i disposició dels carpels i els òvuls, i finalment

el fruit. La descripció exacta en un quadern de pràctiques anava acom-

panyada dels dibuixos de les parts més característiques de la planta i

també del diagrama floral. La coloració dels dibuixos també tenia a
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vegades força importància. El label d’una orquídia, per exemple. Pocs

alumnes tenien l’habilitat suficient per fer representacions gràfiques

presentables. Per a la majoria era un esforç que anàvem superant du-

rant el curs. Aquest treball pacient i meticulós tenia la finalitat de fixar

l’atenció en aquells caràcters que sense una expressió clara descriptiva

i gràfica serien més difícils de comprendre i fàcils d’oblidar.»

Cada alumne portava el seu material, que consistia en una llanceta,

una agulla emmanegada, un escalpel i un comptafils. Al laboratori hi

havia una lupa binocular, que s’utilitzava en casos excepcionals. I per

a les observacions criptogàmiques es feia servir un microscopi. Una

vegada havien obtingut el coneixement morfològic i només aleshores,

els alumnes podien intentar la classificació taxonòmica.

Les guies botàniques adequades per al nivell dels alumnes eren molt

escasses. Els botànics utilitzaven el Prodomus Florae Hispaniae, de

Moritz Willkomm (1821-1892), que estava escrit en llatí i no tenia di-

buixos —unes característiques gens útils per atreure els estudiants cap

a l’assignatura. El doctor Font havia obligat els seus alumnes a com-

prar els quatre primers —i aleshores únics— volums de la Flora de

Catalunya, de Joan Cadevall, editats per l’Institut d’Estudis Catalans.

Com a complement, recomanà la Flore de France, de Gillet i Magne,

o bé la Flore de France et de la Suisse, de Gaston Bonnier. Com que la

primera estava exhaurida, no hi hagué més remei que recórrer llibre-

ries de vell per França. Amb aquestes eines i el nivell de coneixements

no era fàcil la classificació. Però Casas no creu tampoc que fos tan

necessari en un curs de botànica general.

Els tipus de plantes estudiats no es basaven en cap pla d’estudis,

sinó en el ritme de la natura, que proporcionava en cada moment unes

espècies determinades. A la tardor i a la primavera s’observaven els

fongs i el temps limitat que s’hi dedicava servia per veure diversos

exemples de les formes himenials i els paràsits més comuns. També
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intentaven diferenciar les espècies tòxiques i les comestibles. A la pri-

mavera també estudiaven les algues d’aigua dolça.

A les classes pràctiques, el doctor Font sempre voltava per les tau-

les, feia preguntes als alumnes per comprovar si assimilaven els conei-

xements, resolia dubtes. D’aquesta forma els arribava a conèixer molt

bé a tots. Era l’única forma d’avaluar-los, ja que en aquell temps no hi

havia exàmens al final de cada curs, sinó una mena de revàlida en aca-

bar la carrera —sistema que després va ser suprimit, per les protestes

que provocà. A més, aquesta presència continuada, aquest diàleg amb

el doctor Font afavoria un bon aprenentatge i permetia copsar la cate-

goria humana del personatge. Casas el recorda així: «Sempre trobà-

vem el doctor Font i Quer amb el mateix tarannà d’home afable i

comprensiu, alhora que enèrgic i sever quan calia. Amb el seu tracte a

l’aula o a les excursions hom se sentia encoratjat però també dominat

i sotmès d’una manera natural i planera, segurament per la seva gran

personalitat. Sempre ens escoltava i procurava amb les seves magis-

trals exposicions esvair els nostres errors. Posava un gran interès en

assolir en tots els aspectes la màxima perfecció. Tenia una cura molt

especial del llenguatge, per utilitzar sempre el mot tècnic apropiat i

també donava molta importància a l’expressió gràfica. La realització

perfecta del dibuix botànic científic crec que fou un propòsit molt

destacat del seu mètode, tant docent com d’investigació.»

Per poder mostrar els cicles biològics dels vegetals a classe, Font

tenia un ajudant. Es deia Eugeni Sierra i Ràfols i era joveníssim —ha-

via nascut el 1919. Tot just havia acabat l’ensenyament primari i

omplia la pissarra amb les seves obres, de vegades enfilat en un tam-

boret, perquè la seva alçada no li permetia encara arribar a la part

superior. De vegades, quan els alumnes entraven al laboratori, els

dibuixos ja estaven fets. D’altres cops, tots assistien embadalits al traç

dels guixos de colors, que acabava conformant unes imatges on s’u-
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nien gust artístic i rigor científic. La supervisió i direcció de Font i

Quer ajudaven a que Sierra pogués copsar en els seus dibuixos els

caràcters científics de la planta. Eugeni Sierra va esdevenir un il·lus-

trador naturalista de prestigi mundial i va arribar a ser investit doctor

Honoris Causa per la Universitat Autònoma de Barcelona —no la

dels anys 30, sinó la que es va crear amb el mateix nom als anys 60.

Moriria el 1999.

Si l’ensenyament de la botànica era eminentment pràctic, no es podia

deixar de banda la part teòrica. Però fins i tot aquí el doctor Font volia

que fos plenament actiu i el màxim de profitós. Per això, encarregava

les exposicions als mateixos alumnes. El dissabte era el dia reservat a

aquestes classes. A començament de curs es repartien els temes. Ca-

dascú podia escollir el que més li agradava, amb l’acord, però, de la res-

ta de companys. El dia indicat, hi havia un encarregat d’impartir la lli-

çó i un suplent per si el primer no podia fer-ho. Lògicament, per bé que

les exposicions fossin preparades amb molt d’interès i amb tota la

bibliografia necessària, la classe no sempre era prou clara i entenedora.

Per això, el doctor Font acabava d’aclarir i destacar els conceptes més

importants i responia a les preguntes que li feien.

Un tercer element de l’aprenentatge eren les excursions. Per bé que

voluntàries, no cal dir que resultaven i resulten un element gairebé

imprescindible per a l’aprenentatge de la botànica. Amb les Flores

manuals de Gillet i Magne o de Bonnier sota el braç, amb tot l’equip

necessari per recollir, identificar i premsar les plantes, aquells estu-

diants varen recórrer paisatges molt diversos, molts dels quals avui

estan totalment modificats. La doctora Casas en recorda alguns: «les

dunes del litoral de Castelldefels, avui totalment desaparegudes i asso-

lades per la intromissió humana; el Garraf, amb la seva vegetació típi-

ca del margalló i del càrritx; la Font Groga, al Tibidabo, com un exem-

ple d’alzinar mediterrani proper a Barcelona; Santa Fe del Montseny i
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el Matagalls, per mostrar-nos tota la bellesa de la fageda; les munta-

nyes del Collsacabra; les maresmes de l’Alt Empordà; l’antic estany de

Sils, a la comarca de la Selva. En aquesta darrera excursió recordo que

caminàrem des de l’estació de Maçanet (entroncament) fins a l’estació

de Sils per veure els prats i les vores dels canals de drenatge. Encara

recordo la impressió produïda per l’observació del lliri de neu i del

gítam, per exemple».

Els alumnes havien de portar una premsa de mà, que en aquell

temps encara era de les tradicionals d’engraellat de ferro i força pe-

sada. També duien etiquetes i la llibreta de camp que no falta en

l’equip de cap biòleg en els seus itineraris de descoberta. El doctor

Font es dedicava a les seves observacions personals o recollia material

per a l’herbari de la Facultat. Els nois i les noies, asseguts a terra, in-

tentaven determinar a quines espècies corresponien els exemplars que

havien recollit, per escriure les dades a cada etiqueta. Era una indica-

ció de doctor Font: no s’havien de guardar totes les plantes, sinó

aquelles que estaven ben determinades. Res d’acumular a casa plantes

seques que potser després ja no serien identificades. Així s’acabava

conformant un herbari força complet i representatiu de les plantes

més comunes de Catalunya.

L’impuls de Font i Quer a la botànica catalana

Si la forma d’aprendre havia canviat radicalment amb el doctor

Font, els seus plantejaments també havien d’influir en la recerca botà-

nica. Per tot plegat, Font va constatar la necessitat de formar un equip

que, a més de potenciar l’ensenyament i la recerca a la universitat,

permetés acabar de configurar el seu projecte d’Institut Botànic, que

es faria realitat el 1935. Però no era fàcil trobar botànics de prou nivell.

N’hi havia algun, com Josep Cuatrecasas, però aquest ja tenia plaça de
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catedràtic a Madrid. L’ajudant de càtedra era Enric Padró, encara

massa jove i amb poca experiència investigadora. Faltaven, doncs, per-

sones capaces d’impartir la docència al nivell que Font exigia.

Per això, va decidir de contractar dos investigadors alemanys. Un

era taxonomista fanerogamista i es deia Werner Rothmaler. Va asso-

lir un reconegut prestigi, però va morir jove, el 1962, quan era direc-

tor del Biologisches Institut de l’Ernst-Moritz-Ardnt Universität de

Greifswald, a Pomerània. Quan va arribar a Barcelona ho va fer inte-

grat en l’equip de col·laboradors de Josias Braun-Blanquet, de qui

parlarem extensament més endavant. L’altre investigador era criptoga-

mista, especialista en fongs superiors, i es deia Rolf Singer. Havia de

convertir-se en un dels millors micòlegs europeus i es va establir fi-

nalment als Estats Units.

Malgrat les crítiques d’alguns col·legues, que no veien amb bons

ulls la contractació de professors estrangers, l’elecció de Font va ser

plenament encertada. 

Font i Quer també va voler superar el problema que significava la

divergència entre els ritmes naturals de les plantes i el curs acadèmic.

Els estudis començaven a l’octubre, passaven pel període hivernal,

relativament poc actiu, i quan esclatava la primavera amb tota la seva

riquesa el curs estava a punt d’acabar. A l’estiu, lògicament, no hi

havia classes. Això significava que l’ensenyament pràctic no es podia

fer seguint un ordre lògic i que algunes plantes o certes etapes d’altres

no eren visibles durant el curs.

Per això, Font va proposar al patronat de la Universitat la creació

d’un «Seminari de Botànica», annex a les càtedres de Botànica de les

dues Facultats —Ciències i Farmàcia. La proposta va ser acceptada i

Font en va ser nomenat director. El Seminari permetria tant reforçar

la recerca del jove Institut Botànic com formar els estudiants més inte-

ressants en la botànica. Es prepararien tesis, exploracions botàniques,
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estudis de florística, fitogeografia o geobotànica, es crearien jardins,

s’estudiaria el conreu de plantes medicinals.

Font també tenia en ment un altre projecte: el Jardí Alpí. Aquest

jardí havia de compensar el problema que representava acabar el curs

al mes de juny, quan moltes espècies fins i tot a terra baixa no han flo-

rit i encara menys han fructificat. La flora de muntanya, en canvi, esta-

va en aquella època en plena florida. El clima dels Pirineus oferia la

possibilitat de fer a l’estiu cursos de botànica, en un clima, a més, força

més agradable que el canicular de la majoria de zones baixes.

Aquell mateix estiu del 1936, Font va voler fer una prova. Per això,

va triar un petit grup d’alumnes i se’n va anar a la serra d’Albarrací, a

Terol. S’hi havien d’estar des del 29 de juny fins al 10 d’agost. En total,

eren dos ajudants i cinc alumnes.

En plena estada a Albarrasí, va esclatar la Guerra Civil. El grup va

seguir treballant pensant que potser el conflicte seria breu. Però la si-

tuació s’allargava. Va passar la data que inicialment havia de ser la

d’iniciar el camí de tornada, però les circumstàncies no feien recoma-

nable el viatge. En comptes de millorar, les perspectives eren cada cop

pitjors. Finalment, Font decidí de tornar els nois i noies a casa seva.

Un dels nois va preferir passar directament a la zona franquista, per-

què era membre de les JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindica-

lista). La resta va ser conduïda pel doctor Font a peu fins a Tragacete.

Des d’allà anaren a Conca, d’allà a València i, finalment, a Barcelona.

El curset d’estiu s’havia allargat més del compte i la tornada havia

estat complicada. El material recollit, els equipatges particulars, les

màquines fotogràfiques i el cotxe del doctor Font es varen quedar a

Orihuela del Tremedal, on havien passat aquelles setmanes. Tot va

desaparèixer, tret de les plantes. Els amos de la pensió les conserva-

ren gelosament, pensant que eren molt valuoses i que en tornar-les co-

brarien amb escreix els pocs diners que el grup havia quedat a deure.
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Va ser molts anys més tard quan l’Institut Botànic, sota la direcció

d’Oriol de Bolòs, va poder adquirir-les.

Casas no havia anat a l’excursió a Albarrasí, però tampoc no havia

pogut acabar la carrera quan tocava. Havia de fer els últims exàmens

abans de l’estiu del 1936, però estava malalta i no va poder presentar-

se. Ho faria al setembre del mateix any i, naturalment, aprovaria.

Entremig, la Guerra havia començat. Creu Casas tenia el títol, però

també començava un període de violència i incertesa, que no sabia

quant duraria.
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4. L’impasse obligat de la Guerra Civil

Com s’ha dit més d’una vegada, les vacances del 36 foren molt llar-

gues, molt més dels que ningú no havia suposat. Creu Casas va passar

aquell estiu estudiant i al setembre va obtenir el títol de Llicenciada en

Farmàcia. Però en plena guerra i sense saber quan duraria ni quin seria

el seu desenllaç, era pràcticament impossible planificar el futur o fer

alguna passa consistent. No tenia feina i per tal d’aprofitar el temps va

anar a una farmàcia a demanar de fer-hi pràctiques. Era la Farmàcia

Boada, de la plaça de la Bonanova. Avui es diu Farmàcia Bonanova i

continua oberta en el número 6 de la plaça. Són els descendents del

senyor Boada els que porten el negoci.

L’establiment l’havia fundat Lluís Boada i Merlés, un farmacèutic

nascut a Mataró. El senyor Boada era un home de conviccions catòli-

ques. I això, en aquells moments, a Catalunya, significava un risc.

Però el senyor Boada sempre havia estat tranquil, perquè hi havia

força persones que li devien favors. Tot i així, un matí, quan Creu

Casas va arribar a la farmàcia, es va trobar amb la dramàtica notícia:

un comitè havia anat a buscar el Sr. Boada a la farmàcia i junts anaren

al domicili per fer un registre. Després digueren a la seva esposa que

calia fer un nou registre a la farmàcia. Però no hi van anar i des de lla-

vors la senyora Boada no va veure mai més el seu marit ni va saber on
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podia estar. Immediatament un comitè constituït per pràctics de far-

màcia es va incautar de l’establiment desposseint la senyora Boada de

tot dret. El pràctic de la farmàcia Boada fou l’encarregat de dirigir-la i

donar comptes cada dia del moviment de la caixa. A petició de la se-

nyora Boada, Creu Casas va continuar fent pràctiques, ja que l’altra

persona l’acceptava com a ajudant. Poc temps, després el Col·legi de

Farmacèutics va aconseguir eliminar el comitè i totes les farmàcies re-

tornaren als seus propietaris. Allà, ja acabada la carrera, Casas va exer-

cir de farmacèutica regent.

L’esposa de Lluís Boada, aleshores embarassada, va fer un angoixat

pelegrinatge per diversos llocs on el seu marit podia estar pres, però

mai no en va saber res més. La senyora Boada —Saragossa, de cog-

nom— donaria a llum el seu fill el 1937 i va haver de lluitar per dur-lo

62

Imatge de la farmàcia Boada cap als anys 30. Va ser el primer lloc on va treballar

Creu Casas i la família li va demanar que se’n fes càrrec després que el seu

propietari desaparegués durant la guerra.



endavant tota sola. D’entrada, va comptar amb l’ajut de Casas. Li va

demanar que passés a encarregar-se de la farmàcia i ella va acceptar.

Començava, doncs, la seva trajectòria professional, pensant que algun

dia estaria al capdavant del seu propi establiment.

Tanmateix, el 1939 va acabar la guerra i van començar les depura-

cions i revenges del bàndol vencedor. Entre altres coses, es van

anul·lar els exàmens fets al setembre del 36. Per tant, Casas es va que-

dar novament sense títol. Va haver de buscar un company d’estudis

perquè s’encarregués de l’establiment i ella va tornar-se a examinar.

Òbviament, va tornar a aprovar. Però durant el període de la contesa

bèl·lica varen passar fets diversos tant en el pla personal com en el

científic i cal explicar-los amb una mica més de detall.

Després de la guerra, la Facultat de Farmàcia s’havia quedat gaire-

bé sense professors. Va ser regida pel doctor Soler i Batlle i el doctor

Isamat, que hagueren d’organitzar els cursos i trobar els professors

adients per donar-los. Junt amb Font i Quer també va ser destituït

Alexandre Deulofeu (1903-1978), professor de Química Inorgànica.

El nomenament de nous catedràtics es va fer per oposició a Madrid, el

català va ser proscrit i l’ensenyament va experimentar un canvi radical.

La persecució a Rafael Patxot

El 16 de juliol del 1936, dos dies abans de l’alçament militar, la famí-

lia Patxot marxava d’estiueig. L’única filla viva, la Ció, va anar amb el

seu marit i els seus tres fills a la seva casa de Sallagosa, a l’Alta

Cerdanya —a la Catalunya del Nord. Rafael Patxot i la seva dona van

anar a la Masia Mariona, una casa situada al Montseny —a Mos-

queroles, un petit poble del municipi de Fogars de Montclús, al ves-

sant meridional del Turó de l’Home— que havien adquirit uns anys

abans i que havien batejat amb el nom d’una de les seves filles tras-

63



passades. La finca havia donat més feina al senyor Casas, que a més

dels jardins de les cases de Barcelona havia d’anar i venir de Sant

Celoni. Ho feia quan hi pujava el senyor Patxot i en el cotxe d’aquest.

Allà, havia d’organitzar la plantació, repartir els treballs i controlar si

la feina es realitzava correctament. Al mateix temps, si hi havia lloc en

el cotxe, alguna vegada Creu s’hi afegia i així la casa de Mosqueroles

fou un altre lloc que li va facilitar el contacte amb la natura. En aquest

cas, amb una vegetació diferent i més rica que la que coneixia de

Barcelona i els seus voltants més immediats. També va poder veure

com funcionava la masia, conduïda per un matrimoni i l’avi, amb la

seva cort, l’estable de les vaques per tenir vedells, les gallines, els co-

nills i, sobretot, els gossos i els gats, que hi eren abundants.

El rendiment de Can Costa era molt migrat. Vivien del porc que

criaven amb els glans de l’alzinar, dels porcells que obtenien de la

truja, del vedell que naixia quan tocava, dels ous de les gallines i dels

conills. Era tot el que tenien per vendre al mercat de Sant Celoni i amb

els diners que en treien havien de comprar el que ells no produïen. Era

simplement una vida de subsistència.

En les seves memòries Guaitant enrera, un llibre de records de 949

pàgines, publicades en edició particular el 1952 a l’exili de Ginebra,

Patxot recordava que en aquella casa hi passaven els dies «en comu-

nió amb la natura» i que allà «la monotonia del nostre viure de vells

s’esplaiava dintre de la placidesa del paisatge i el canvi de tracte de la

gent».

Aquella placidesa es trencà de sobte quan una part de l’exèrcit

espanyol es va aixecar contra la República. En captar les primeres

notícies, Patxot ja va pensar que no es tractava d’una simple revolta ni

un cop d’estat ràpid, sinó de l’esclat d’una nova guerra civil. Patxot

patiria una doble persecució: d’una banda, com a catòlic i d’alt nivell

econòmic i, de l’altra, acabada la guerra, per catalanista i demòcrata.
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Tal com explica Joaquim Maluquer Sostres a la seva biografia de

Patxot, les seves peripècies són semblants a les d’altres famílies catala-

nes de condició semblant. «Tiroteig de la masia i escorcoll per incon-

trolats. Greu perill d’afusellament sumari, que la paraula convincent

de Rafael va evitar. Desgavell i comitès autònoms a cada poble. Incau-

tació protectora de la Masia per l’Ajuntament de Sant Celoni. Arrest

fictici del mecenes, muntat per Ventura Gassol.»

Mentre, a Barcelona, la família Casas havia passat un parell de set-

manes amb angoixa, sense saber res dels Patxot. Finalment, van veu-

re’l arribar a casa, però només de pas, per recollir alguns documents i

objectes. Patxot havia enviat des de Mosqueroles el seu xofer perquè

li expliqués la seva situació a l’eminent jurisconsult Francesc de Paula

Maspons i Anglasell (1872-1966). A través del xofer, Patxot li dema-

nava que l’ajudés a sortir de Mosqueroles. Maspons es va adreçar a

Ventura Gassol (1892-1980), aleshores Conseller de Cultura de la Ge-

neralitat. Aquest va preparar una falsa detenció i va salvar la vida de

Patxot i la seva muller, tal com va fer amb nombroses persones perse-

guides, entre les quals hi havia molts religiosos.

Així, un grup de guàrdies es va presentar a la masia en un gran camió

d’aquells que duien la caixa coberta amb una vela. Donaren un gran

ensurt al matrimoni, si bé la situació es va aclarir de seguida. La policia

—en realitat, l’escorta organitzada per Gassol—, els va dur esquivant

barricades i superant controls, perquè tot i l’aparent oficialitat de l’acció,

no era gens senzill, en aquell ambient caòtic, evitar que algú es malfiés

o volgués aplicar de manera immediata el seu sentit de la justícia.

En el seu pas fugaç per la casa de la Bonanova, no hi va haver gai-

rebé temps més que per a una abraçada amb en Filibert. «Casas, sal-

veu la vida!» —li va dir. Va ser la darrera vegada que es van veure.

Després de diverses etapes, Patxot acabaria instal·lant-se a Suïssa, per

iniciar un exili que seria definitiu.
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Mentre, a Catalunya els seus béns eren saquejats. La primavera del

1938, militars i comissaris polítics s’hi instal·laren i robaren allò que

els plagué. Fins i tot la Brigada Líster, en plena retirada, li va calar foc

el 28 de gener. Patxot ho anomenà «martiri de la Masia Mariona».

Encara tindria esma, més endavant, per explicar, amb una gran sensi-

bilitat, que després de l’incendi «per un foradet entre la paret i el sos-

tre del menjador s’hi ficaren les abelles i convertiren el buit en un rusc

que ompliren de mel, talment simbolitzant l’Arc de Sant Martí darre-

ra la tempesta, i la dolçor de la innocència substituint el verí de la pas-

sió». Patxot féu esculpir a la porta una placa amb la inscripció «Hostes

vindran que de casa us trauran. 3 d’agost de 1936. Adéu-siau» i va fer

plantar-hi dos xiprers.

Al principi, la incautació per part de la Generalitat va salvar la casa

de la Bonanova i la biblioteca científica i els treballs que acollia i, sor-

tosament, va permetre la família Casas de continuar vivint a la casa del

jardí. Però quan el govern de la República s’instal·là a Barcelona l’ocu-

paren uns militars. Creu Casas recorda que eren comandants d’aviació

amb les seves famílies —el Ministeri d’Aviació s’havia instal·lat a la casa

de l’industrial i polític Eusebi Bertrand i Serra (1877-1945), al mateix

passeig de la Bonanova i just al davant de la casa Patxot. Aquests

comandants varen prendre peces de roba, però que no varen fer des-

trosses ni varen cometre, en tot cas, un gran robatori.

Poc abans del final de la guerra, la casa va passar sota el control del

Consultat de Txecoslovàquia. Així ho anunciava un cartell a la porta.

Va durar poc, perquè quan Hitler va envair aquest país algú el va arren-

car de seguida. Amb la victòria dels franquistes va arribar l’ocupació de

debò. Un veí que vestia uniforme va voler entrar a la casa i Filibert

Casas l’hi va voler impedir, dient-li que allò era propietat privada, que

la casa pertanyia a Rafael Patxot, que era una bellíssima persona. Ell el

va amenaçar: «No el defenseu, perquè us les carregareu vós.»
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Quant a la biblioteca de la Bonanova, va ser la protagonista d’un

altre robatori. Un dels tinents va considerar que una part d’aquells lli-

bres podien ser el millor botí. Guiant-se per un fitxer on Patxot havia

anotat el preu de cadascun, va agafar els més cars i els va anar a oferir

a antiquaris. Aquests en coneixien l’origen i el varen denunciar. Va ser

cabdal el paper de Montserrat Martí, que n’era la bibliotecària i qui,

amb gran risc per a ella mateixa, va tenir la valentia d’aportar el seu

testimoni. Així se’n va poder recuperar una part.

Rafael Patxot tenia un ex-libris que mostra la imatge d’Urània lle-

gint el llibre del cel. Era un dibuix d’Alexandre de Riquer i es com-

pletava amb la frase «per molt que sàpigues és molt més lo que igno-

res». Aquesta sentència la tingué sempre present Creu Casas. Amb la

modèstia de l’home veritablement savi i la passió del bibliòfil, va reu-

nir una valuosa biblioteca que la barbàrie i la ignorància pretensiosa

varen encarregar-se de desmuntar i, en part, destruir.

La botànica en temps de guerra

Tot i que durant la guerra les classes a la universitat quedaren inter-

rompudes, el Seminari de Botànica continuava preparant treballs d’in-

vestigació. Creu Casas i alguns altres alumnes feien estudis de taxono-

mia, utilitzant el material de l’Institut Botànic. Casas també va formar

part d’un grup que, dirigit per Font i Quer, va dur a terme un parell

d’excursions: una a Montserrat i una altra Sant Marçal —al Montseny.

Eugeni Sierra continuava dibuixant i millorant la seva tècnica, fins

que tot i la seva joventut va ser cridat a files per defensar la República.

Formaria part de la famosa «lleva del biberó». Abans, però, havia tin-

gut temps de realitzar uns dibuixos per acompanyar la Iniciació a la

botànica, un manual de morfologia vegetal que Font i Quer publicà el

1938. Font mateix no va deixar de treballar i va redactà 80.000 fitxes.
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Font també va intervenir per salvar patrimoni. El 1938, va pensar

que els bombardeigs que patia Barcelona podien destruir el material

que havia reunit a l’Institut Botànic. Aquest es trobava al Parc de la

Ciutadella, massa a prop d’objectius estratègics, com ara l’Estació de

França. L’Institut es va traslladar a una torre que estava al número 94

del carrer de Sant Gervasi. Allà va protegir l’herbari, la biblioteca i les

col·leccions de la família Salvador.

Aquests formaren una nissaga d’apotecaris i naturalistes. Eren ori-

ginaris de Calella de la Costa, on havia nascut l’iniciador de la carrera

científica de la família: Joan Salvador i Boscà (1598-1681). Va ser

introduït, segons sembla, en la botànica pel seu germà gran. Aquest el

va cridar a Barcelona el 1616 i allà s’examinà d’apotecari. El seu fill,

Jaume Salvador i Pedrol (1649-1740) ja va néixer a Barcelona. Amb

només vint anys va ser admès al Col·legi d’Apotecaris de Barcelona i

va continuar enriquint la biblioteca i les col·leccions iniciades pel seu

pare. També va tenir correspondència amb nombrosos i il·lustres bo-

tànics del seu temps.

Les contribucions científiques de la nissaga arribaren al zenit amb

Joan Salvador i Riera (1683-1725), fill gran d’en Jaume. A més d’uni-

ficar i ordenar les col·leccions familiars, va fer diversos treballs on

deixa palesa la seva completa formació i els contactes directes amb els

naturalistes més destacats del seu temps. Va ser un dels grans prota-

gonistes d’un moment estel·lar de la botànica catalana. Tot i no asso-

lir el nivell del seu germà, Josep Salvador i Riera (1690-1761) també

va ser un naturalista destacat, l’últim d’aquest nissaga, i engrandí i

millorà les col·leccions. Va ser ell qui va obrir al públic les col·lec-

cions —que avui també es poden contemplar a l’Institut Botànic de

Montjuïc. Font i Quer recuperà aquella col·lecció, que havia estat

perduda des de mitjan del segle XIX. La va trobar, força maltractada, a

les golfes d’una masia de la Bleda, a l’Alt Penedès.
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Un altre valuós herbari que Font i Quer va voler salvar dels bom-

bardeigs o de possibles saqueigs va ser el del germà Sennen, que es tro-

bava al Col·legi de la Salle. Sennen era un germà de la doctrina cristia-

na que havia nascut el 1860 a Copiac, al Llenguadoc. En realitat es deia

E.M. Granier-Blanc. Quan el 1904 els ordes religiosos dedicats a l’en-

senyament van ser expulsats de França, es va exiliar a Catalunya. Aquí

va treballar en diverses escoles del seu orde, sobretot a Barcelona. Va

ser també aquí on va realitzar una de les seves grans obres: els exsicat-

ta de Plantes d’Espagne. Amb aquest títol va distribuir deu mil plecs

de tàxons a subscriptors especialitzats. També va publicar, entre altres

obres, Flore de Catalogne. Additions et comentaires (1917), Catálogo

del herbario barcelonés (1918), Plantes d’Espagne (1926-1930) i La

flore du Tibidabo (1931). Aquesta darrera palesava l’acurada explora-

ció que Sennen havia fet de Collserola, una serra que molts botànics

barcelonins semblaven negligir. Amb la persecució religiosa del 1936,

va haver de tornar a fugir, tot i que estava greument malalt. Va anar a

Marsella, on va morir el 1937.

El germà Sennen aprofitava els dies de festa dels alumnes de La Salle

Bonanova, on donava classe aleshores, per anar a recollir plantes.

Creu el veia passar, sense saber qui era, amb una caixa linneana penja-

da al coll. Es tracta d’un cilindre metàl·lic amb una porteta per anar-hi

posant les plantes que es recullen.

Durant la guerra, les capses i paquets de plantes de l’herbari Sennen

van ser llençades, junt amb altres objectes, des de la finestra del punt

més alt de l’edifici de La Salle Bonanova, on el religiós donava classes.

Es va arribar a temps de fer-ne una incautació i el professor Enric

Padró en tingué cura i el diposità al laboratori de botànica de la

Facultat de Farmàcia, el qual no disposava d’herbari. En acabar la gue-

rra i un cop recuperat l’herbari, el Col·legi de la doctrina cristiana de

La Salle el va reclamar, però llavors, per a ells, ja no tenia cap interès i
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mitjançant una compensació econòmica va ser traslladat a l’Institut

Botànic, ja instal·lat a Montjuïc, a cura de Font i Quer.

Creu Casas havia mantingut sempre la relació amb Font i Quer i

aquest li va oferir de col·laborar amb ell —sempre per amore, és clar.

Així, Casas anava al matí a la torre de Sant Gervasi i a la tarda tre-

ballava a la farmàcia Boada. Font li va encarregar l’estudi histològic

de fruits d’umbel·líferes. Però quan va desaparèixer el senyor Boada i

Casas i va haver d’encarregar-se de dur la farmàcia, ja tenia ocupat tot

el dia i va haver de deixar la col·laboració.

La relació amb Font i Quer, però, es mantingué. I Casas, junt amb

altres antics alumnes, el va visitar en els moments més tristos de la seva

vida. Pocs mesos després d’acabada la guerra, el juliol del 1939, Font

va ser detingut. Haver portat a zona republicana els seus alumnes des

d’Albarrasí i haver signat un manifest contra els bombardeigs que

patia Barcelona eren els seus «delictes». Això va fer que l’acusessin de

deserció i «auxili a la rebel·lió».

La reacció dels seus col·legues, tant del país com de l’estranger, va ser

molt enèrgica. Es diu que aquesta pressió va aconseguir evitar la con-

demna a mort. Sigui o no cert que es pogués arribar a una sentència

màxima per uns fets com els esmentats, el cert és que Font va ser con-

demnat a vuit anys de presó, que va haver de complir al castell de

Montjuïc. Allà va rebre la visita de Casas i d’altres alumnes i col·legues,

que van poder veure la força d’ànim amb què encaixava aquest fet tan

dramàtic. Això queda palès amb les coses que aprofità per fer durant

els anys que estigué a la presó: va estudiar grec —per millorar la seva

base lexicogràfica—, va inventar un joc didàctic per a nens i adults

que anomenà «Botanicón», va traduir diverses obres de l’alemany i de

l’italià i va mantenir correspondència amb alguns col·legues.

La reducció de penes pel treball i, probablement, també la pressió

internacional van permetre que el 1942 se li concedís permís per sor-
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tir cada dia de la presó i tornar-hi només a dormir. De seguida, els

directius de l’editorial Labor li facilitaren una sortida professional i el

nomenaren cap de la secció de farmàcia, química i ciències naturals.

Durant uns mesos no se’l permeté sortir de la ciutat de Barcelona. Més

endavant, va tenir llibertat de moviment, però la dictadura havia tallat

aquella brillant carrera científica i el doctor Font, com tants altres

col·legues, va haver de sobreviure fora dels circuits oficials.

Junt a diversos treballs de recerca que feia per a institucions com

l’aleshores anomenat Instituto de Estudios Ilerdenses —per al qual va

estudiar la vall de Boí— va voler reprendre les activitats en el si de

l’Institut d’Estudis Catalans. Aleshores, l’Institut havia passat a ser

una organització clandestina, sostinguda per l’empenta de veterans

il·lustres com Josep Puig i Cadafalch i Carles Riba o de joves com

Ramon Aramon —que seria president de l’IEC durant molts anys.

Font va voler crear una Societat Catalana de Botànica i molts investi-

gadors joves se sentiren atrets per la idea, ja que estaven força descon-

tents amb els passos enrere que havia fet l’ensenyament científic a la

Universitat i la recerca en els organismes oficials. De fet, la Societat

passà a ser una secció de la Institució Catalana d’Història Natural.

Parlem, sempre, d’entitats o seccions que eren absolutament il·legals i

que havien d’organitzar les seves reunions i treballs com si estiguessin

conspirant i no fent ciència.

Font organitzà unes reunions que, lògicament —i també absurda-

ment— eren clandestines. Casas i altres botànics, com Oriol de Bolòs

i Pere Montserrat, o altres biòlegs, com Ramon Margalef, varen poder

assistir a les reunions que es feien en llocs diversos, com pisos particu-

lars o, de vegades, en plena natura. Resulta ben il·lustratiu i també molt

trist veure com aquelles sessions de tant nivell científic —sovint hi

assistien botànics que estaven de pas a Barcelona— havien de realitzar-

se en condicions extremes, com si es tractessin de perilloses confabula-
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cions polítiques. Si més no, la gran voluntat del doctor Font i dels seus

companys i deixebles va permetre dur endavant unes reunions que,

sens dubte, tingueren una influència positiva en la botànica catalana.

Casas recorda tant aquelles sessions com les excursions que, un cop

al mes, permetien seguir el mestratge de Font: «Amb una periodicitat

força constant, generalment un diumenge de cada mes, organitzava

una excursió o, segons les circumstàncies del moment, ens reunia a

l’Institut Botànic de Barcelona, ja instal·lat a Montjuïc, invitats en

alguna casa particular o bé també al Centre Excursionista de Cata-

lunya. El pretext de l’excursió era visitar alguna localitat interessant

per veure alguna espècie notable rara. Sempre hi havia una llarga esto-

na de repòs, que presidida pel Dr. Font, a tall de Sessió científica, ser-

via per comentar la bibliografia i les publicacions que cadascú havia

consultat. La Sessió generalment era oberta pel Dr. Font amb un

comentari més o menys llarg sobre alguna qüestió botànica de darre-

ra hora. Aquelles reunions amb la seva presència i escoltant la seva

paraula eren un estímul per continuar la nostra investigació botànica

tot just iniciada. A més a més, ens rebia particularment a casa seva

quan teníem algun problema o li havíem de comunicar l’estat del nos-

tre treball o desitjàvem conèixer la seva opinió sobre els nostres pro-

gressos botànics.»

A les reunions hi assistia l’aquarel·lista Suzanne Davit, nascuda a

París el 1897 i que moriria a Barcelona el 1973. Amb pintures que

uneixen bellesa artística i un gran rigor científic, havia realitzat sèries

de fongs i plantes superiors per a l’Institut Botànic, de les quals en seria

conservador, i de peixos, crustacis i mol·luscs per a l’Institut d’Investi-

gacions Pesqueres —avui Institut de Ciències del Mar i amb seu a la

que hauria estat Vila Olímpica. També il·lustrà el llibre Botánica pin-

toresca, editat el 1956, i féu dibuixos per a Plantas medicinales de Font

i Quer. Es van fer molt amigues amb Creu Casas.
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El 1946, Font va ser reintegrat, de manera una mica simbòlica, a

l’Institut Botànic. Encara més simbòlics eren els mitjans econòmics

que tingué al seu abast per ocupar-se de la Flora Hispánica. I si les

condicions no el permeteren fer moltes coses en el camp de la recerca,

si més no va poder fer estudis lexicogràfics i de divulgació. Ja abans de

la guerra havia col·laborat amb Pompeu Fabra per triar els termes

botànics que havien d’aparèixer en el seu diccionari. Ja en obres com

la Iniciació a la Botànica s’havia esforçat en trobar el lèxic correcte i,

en aquest sentit, l’obra de Font va ser la referència per a molts diccio-

naris i enciclopèdies posteriors.

La gran aportació en aquest camp la va fer amb la publicació, el

1953, del Diccionario de Botánica, que va editar Labor. Creu Casas en
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parla així: «Era un home molt preocupat per la utilització d’un lèxic

botànic correcte i amb l’assessorament de lingüistes eminents aconse-

guí, per a la llengua castellana, un diccionari que és l’admiració dels

botànics de tot el món. No exempt de controvèrsia per les diferents

opinions és, però, seguit, en el seu conjunt, pels botànics espanyols i

sud-americans. Els mots són relacionats amb la seva etimologia i això

fa que sigui útil moltes vegades per a la seva transcripció catalana.»

Una altra obra molt coneguda i valorada que va escriure el doctor

Font va ser Plantas medicinales. El Dioscórides renovado. El va editar

Labor el 1962 —un any abans de la seva mort— i és un amplíssim

manual de plantes medicinals. En el seu subtítol homenatja el metge

grec del segle I Dioscòrides Pedani, que a l’obra De Materia Medica

descrivia 600 plantes i n’explicava les propietats medicinals. El llibre

va ser tornat a publicar als anys 90 per l’editorial barcelonina Pe-

nínsula.

Segons el perfil biogràfic del doctor Font i Quer, fet per Mireia

Artís i Josep Maria Camarasa, l’obra és més que un manual: «en reali-

tat és el testament científic de Font i Quer, i el llibre on aboca tots els

elements del seu saber que no havia pogut abocar abans en les seves

publicacions científiques ni vulgaritzadores, des dels estudis dels clàs-

sics de la botànica (...) fins a la nomenclatura vulgar en totes les llen-

gües de la Península Ibèrica (11.300 noms vulgars en castellà, portu-

guès, gallec, basc i català corresponents a 678 espècies), passant per un

ric anecdotari d’experiències amb pastors, farmacèutics rurals, page-

sos, boletaires, herbolaris i tota mena de coneixedors de les propietats

i els noms de les plantes. Fins i tot té una dimensió de llibre de memò-

ries en aquestes evocacions de passades excursions per tota la Pe-

nínsula Ibèrica, les illes Balears i el nord del Marroc». Aquest llibre

impressionant per volum i per contingut, aquest testament científic,

esdevingué la darrera peça de la immensa obra del doctor Font i Quer.
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L’entrada a la farmàcia de l’Aliança

Per evitar que la casa dels Patxot tornés a patir problemes, Maspons

va pensar de portar-hi a viure una família. Va ser la de Ramon Crespo,

que tenia un càrrec a la Junta de la Clínica de l’Aliança. I això va per-

metre que Crespo li oferís la plaça vacant de regent de la farmàcia de

la clínica. Casas seguia amb la il·lusió de tenir una farmàcia pròpia.

Però, mentre, calia treballar. Per què no acceptar el càrrec durant un

temps? Potser dos o tres anys i després, en circumstàncies més favo-

rables, es podria realitzar el somni. Així que, amb la idea d’estar-hi

poc temps, Casas va entrar a dirigir la farmàcia de l’Aliança. Mentre,

els estalvis dels seus pares i després els seus i del seu marit anaven crei-

xent. Però també ho feien, i probablement de forma més ràpida, els
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preus del traspàs d’una farmàcia. Passaren els anys i el somni s’esvaïa,

fins que fou abandonat del tot. Els dos o tres anys a l’Aliança foren,

finalment, vint-i-set.

Allà havien de fer les preparacions a partir de les receptes dels met-

ges. Tenien molta feina, perquè també subministraven medecines a

diverses filials de l’Aliança de tot Catalunya. A Casas l’ajudava una

monja basca. A la Clínica n’hi havia moltes, de monges basques, i això

permetia sentir de tant en tant converses en èuscar. Més tard tingué

una auxiliar de farmàcia i més endavant una farmacèutica.

A part de l’experiència professional i de tenir una feina fixa, treba-

llar a l’Aliança va comportar un altre benefici. Hi havia un administra-

tiu que s’ocupava de la gestió burocràtica de la farmàcia. Es deia

Ramon Puig i Argemí. De seguida, Casas i ell es caigueren bé i consta-

taren que tenien aficions comunes. Ell no tenia cap títol universitari,
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però era molt aficionat a l’excursionisme i a la fotografia —a més del

teatre i la música—, dues aficions que encaixaven perfectament amb

l’afició botànica de la Creu. Era, segons recorda Casas, «d’una bondat

extraordinària». Poc després començaren a festejar i aviat es casaren.

Ramon Puig era de Cornellà de Llobregat. El seu pare treballava

per a ascensors Cardellach i vivia a la mateixa finca de l’empresa. En

Ramon tenia tres tietes —germanes del pare— monges i aquest sol fet

ja era delicat en aquells temps. Al pare el van detenir, si bé al cap d’un

temps el van deixar anar. Poc després van mobilitzar la lleva del seu

fill, en Ramon. Ell, com la resta de la família, era apolític. Però es va

negar a servir als qui, deia, volien perjudicar el seu pare. Va escapar

cap a Andorra, a peu. A Sant Julià de Lòria el va recollir una de les ties

monges, que era superiora d’un convent. Després va intentar seguir

viatge cap a París, on vivia un germà de la seva mare que tenia un

negoci de fruites. Es guanyava bé la vida i podia acollir al seu nebot i

donar-li feina.

Però just aleshores França va dir que no acceptaria cap ciutadà

espanyol fugitiu i ell va haver de triar a quina zona tornar: a la repu-

blicana o a la franquista. Com que havia desertat, l’elecció era fàcil. Va

anar a la zona franquista i va estar destinat a les Brigades italianes.

Després va estar a l’artilleria a la Batalla de l’Ebre.

Mentre participava a la guerra, la seva mare el feia a París. Ell li

escrivia cartes i les enviava al seu oncle, que les tornava a enviar a la

mare. Així, ella es pensava que vivia amb el seu germà. En una carta,

aquest va deixar anar alguna pista, per si ella era capaç d’entendre-ho

sense desvetllar la veritat directament —no se sabia qui obriria la

correspondència. L’oncle simplement va dir que l’uniforme li esqueia

molt. La seva mare no va captar la pista que li hauria desvetllat la veri-

tat i va pensar que el seu germà l’havia posat a treballar de grum en un

banc. No ho va saber tot fins al final de la guerra.
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5. Breu panorama històric de la botànica catalana

En el capítol anterior, en parlar d’un dels herbaris que Font i Quer

va salvar durant la Guerra Civil, hem esmentat la nissaga dels Salva-

dor, una destacada família de naturalistes. A l’hora de dibuixar a grans

trets la història de la botànica catalana —seguint bàsicament el llibre

de referència obligada Botànica i botànics dels Països Catalans, de

Josep M. Camarasa— hem de tornar a parlar-ne i destacar el seu paper

de frontissa entre dues èpoques diferents d’aquesta ciència.

Es pot dir que Jaume Salvador i Pedrol seria el gran darrer repre-

sentant de l’escola antiga, mentre el seu fill gran, Jaume Salvador, és

qui fa aquest paper de frontissa, en un moment d’evolució de la botà-

nica. Jaume Salvador era deixeble de l’occità Peire Magnol (1638-

1715), nascut i mort a Montpeller. Magnol va ser un dels grans inicia-

dors de la botànica sistemàtica moderna, junt amb Robert Morison

(1620-1683) i John Ray (1627-1705). Però Magnol va cedir al seu dei-

xeble Joseph Pitton de Tournefort (Ais de Provença 1656-París 1708)

la prioritat en la publicació del sistema que estaria vigent fins a l’apari-

ció i acceptació del que proposaria el suec Carl von Linné (o Linneus).

Si bé aquest darrer superaria el sistema de Pagnol i de Tournefort, cal

destacar el pas endavant que suposaven ambdós occitans. Així, Tour-

nefort proposa un sistema en què la classificació es fa tenint en comp-
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te diverses parts de la planta —fruit, flor i gra— i no, com fins ales-

hores —i també, per part d’alguns botànics, posteriorment—, amb

alguna part triada de manera més o menys arbitrària. Utilitza l’estudi

de la disposició i forma de les corol·les i les flors. A partir d’això, clas-

sificà les plantes en 22 famílies. Tournefort volia un mètode natural i

objectiu, que no depengués de la subjectivitat del classificador. El seu

sistema també era clar i senzill.

De Tournefort a Linné

Jaume Salvador va ser, a més de deixeble de Magnol, col·lega i amic

de Tournefort. I va ser aquest el mestre de Joan Salvador i Riera —que

també va estudiar amb Pagnol. De fet, en aquella època tots els botà-

nics catalans eren seguidors del francès. Ho eren també, doncs, botà-

nics il·lustres com ara Josep Quer i Martínez (Perpinyà 1695-Madrid

1764), que féu bàsicament la seva carrera a Madrid i que allà va ser el

pare del Jardí Botànic, fundat el 1755. Amb el centralisme de Felip V

bona part de l’activitat científica —per no dir pràcticament tota l’ofi-

cial— s’havia traslladat a Madrid i allà feren carrera diversos botànics

catalans. Cal destacar també Joan Minuart (1693-1771), nascut proba-

blement a Sant Celoni i mort a Madrid.

Els grans canvis en ciència no es produeixen de sobte, sinó que sis-

temes diversos solen conviure un temps. Això és el que va passar amb

el de Tournefort i el que va elaborar el suec Carl von Linné (1707-

1778), conegut també per la llatinització del seu cognom —Linneus.

A Catalunya i Espanya l’expansió de les seves idees s’accelerà quan va

arribar un compatriota i deixeble de Linné: Pehr Lölfling (1729-1756).

En aquell moment, entraren en joc no només concepcions científi-

ques, sinó també ambicions personals i tendències polítiques. Quer no

va veure amb bons ulls l’arribada del suec. A l’obra Flora española
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ataca les concepcions de Linné i es manté fidel a les idees de Tour-

nefort. Però el sistema linneà s’aniria imposant gairebé a tot Europa.

Per bé que, com sempre passa, alguns científics il·lustres, com Quer,

es mantingueren fidels als plantejaments antics. Però finalment, més

enllà del debat científic estricte, la llei natural va acabar imposant el

sistema linneà. Els partidaris de Tournefort varen anar desapareixent

simplement per qüestió d’edat. I Minuart, que no conegué el nou sis-

tema fins a la part final de la seva vida, s’excusà per no haver-lo utilit-

zat abans. Com anècdota, podem dir que Linné va anomenar Minuar-

tia a un gènere de plantes que el botànic català havia estudiat.

Tanmateix, no va ser fins al 1784 que Antoni Palau (Blanes 1734-

Madrid 1793) va fer la primera traducció del sistema del suec: Parte

práctica de Botánica del caballero Carlos Linneo, en vuit volums. No

es tractava del primer llibre en castellà sobre botànica, mèrit que cor-

respon a un altre català, Miquel Barnades i Mainader (1708-1771),

successor de Quer al front del Jardí Botànic, que el 1767 va publicar

Principios de Botánica.

El sistema linneà s’anomena sexual. Es basava en el nombre d’es-

tams, de les seves relacions i del tipus de sexualitat. El suec parla de

flors hermafrodites, de monòiques o dioiques i de polígames i criptò-

games —aquestes darreres, les que no tenen flors aparents, entre les

quals hi ha els briòfits. Linné establí 24 classes dividides en ordres.

També és seva la idea de distingir tot ésser viu —no només els vege-

tals— amb un nom en llatí que designés el seu gènere i un altre per

designar l’espècie.

Un dels científics que contribuí a difondre i enfortir la teoria de

Linné a Catalunya va ser Antoni Martí i Franqués (Altafulla 1750-

1832). El 1790 va ingressar a l’Acadèmia de Medicina i l’any següent va

llegir la memòria Experimentos y observaciones sobre los sexos y su fe-

cundación de plantas. Allà refutava les experiències de l’italià Lazzaro
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Spallanzani (1729-1799), que afirmava haver fecundat flors femenines

sense el concurs de les masculines. Martí demostrava la impossibilitat

del fet i explicava la raó de l’observació de l’italià: de vegades apareix

una flor masculina en un peu femení o el pol·len és transportat pel

vent. Martí Franquès va ser un científic prolífic i gran experimentador.

Es pot dir que amb aquest treball sobre la fecundació de plantes no

només feia una aportació a la botànica, sinó que demostrava la impor-

tància del mètode experimental per confirmar o refutar hipòtesis o per

interpretar correctament certes observacions. També cal destacar que

Martí era més químic i físic que no pas botànic i en aquest sentit també

és representatiu del científic de l’època, interessat en les diverses bran-

ques de la ciència i, en casos singulars, capaç de fer aportacions relle-

vants a totes elles.

L’ensenyament de la botànica al segle XIX

També hem explicat en el capítol tercer que amb el tancament de la

Universitat de Barcelona els estudis superiors van quedar centralitzats

a la nova institució oberta a Cervera. Però el nivell de formació cien-

tífic i tècnic que necessitava un país industrial no el podia proporcio-

nar aquella universitat construïda simplement per la fidelitat de la ciu-

tat de la Segarra a les tropes borbòniques. La Junta de Comerç, crea-

da a Barcelona el 1758, va haver d’omplir el buit en aquest i altres

camps. L’objectiu de la Junta era fer arribar les noves idees i els nous

desenvolupaments científics i tecnològics que hi havia a Europa i així

esperonar el progrés econòmic de Catalunya.

En el camp de l’ensenyament, va establir a Barcelona una sèrie

d’escoles, la primera de les quals va ser la de Nàutica, creada el 1769.

Una altra d’aquestes escoles va ser la de Botànica. El seu precedent és

el Jardí Botànic creat per Antoni de Meca-Caçador-Cardona, marquès
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de Ciutadilla, a la fi del segle XVIII. El jardí es va crear en uns ter-

renys cedits per l’Ajuntament en els horts de Sant Pau, al barri del

Raval. Es va construir a tocar d’on avui hi ha el petit carrer dedicat als

Salvadors.

El jardí —que al principi sembla que més aviat fou un simple hort—

va ser cedit pel marquès al Reial Col·legi de Cirurgia. Aquest Col·legi

havia de desenvolupar l’ensenyament de la Botànica al llarg de quatre

mesos cada curs —pel paper que aquesta ciència té en medicina. Però

sembla que el jardí va tenir una vida efímera i no gaire brillant. Els ava-

tars dels estudis de medicina i cirurgia, ara junts, ara separats, no hi de-

vien ser aliens. Finalment, el 1807 la Junta de Comerç es va fer càrrec

del jardí.

Això no va ser pròpiament una iniciativa de la Junta, sinó del seu

president, l’intendent Blas de Aranza. Era ell qui, de fet, havia impo-

sat, que la Junta es fes càrrec del jardí i hi ajuntava una càtedra, que ja

tenia propietari designat. Es tractava de Joan Francesc Bahí i Fonseca

(Blanes 1775-Barcelona 1841), membre de l’Acadèmia de Ciències i

metge de l’Hospital Militar. Naixia així l’anomenada Escola d’Agri-

cultura Teòrico-Pràctica i Botànica de la Junta de Comerç. Com que

el Col·legi de Cirurgia, tot i tenir el jardí abandonat, no s’avenia a per-

dre’l, es va posar com a condició que Bahí donés cada any un curs als

alumnes del Col·legi.

Tots aquests elements, units a la inestabilitat política i a la Guerra

del Francès, no permetien, a priori, un desenvolupament normal i

positiu de l’Escola. Tot i així, l’èxit fou notable i el 1828 se superaren

els 150 alumnes. En canvi, el 1836 es parlava de suprimir-la. El nom-

bre d’alumnes havia patit una davallada i Bahí es feia gran i perdia

facultats. Tot i així, la situació no devia ser tan dolenta, com remarca

l’historiador Josep Maria Camarasa, ja que entre altres s’hi va formar

el botànic més gran del segle XIX: Antoni Cebrià Costa i Cuxart.
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La substitució de Bahí no es va produir fins a la seva mort. Ales-

hores va ser nomenat Miguel Colmeiro (1816-1901). Sota la seva di-

recció l’Escola es va revifar i va ampliar la biblioteca i les plantes del

jardí. Fins i tot va aconseguir que el 1845 arribés a Barcelona el primer

carregament de guano —substància formada a partir d’excrements i

cadàvers d’ocells i utilitzat com adob.

L’Escola havia donat gran importància a l’agricultura i més tard la

càtedra se centrà en aquesta disciplina. El 1851 va ser agregada, junt

amb el jardí botànic, a l’Escola Industrial.

Paral·lelament, naixien els estudis superiors de Farmàcia. Van ser

concedits el 1806 i aquell any el rei Carles IV va crear el Reial Col·legi

de Farmàcia de Barcelona. S’havia d’inaugurar al mes d’octubre, però

la invasió napoleònica va provocar-ne l’ajornament. Finalment, es va

inaugurar el febrer del 1815 amb el nom de Reial Col·legi de Sant

Victorià. Al principi, només hi havia quatre càtedres i una estava dedi-

cada a la història natural, on estava inclosa la botànica. Se’n va fer

càrrec Agustí Yáñez i Girona (Barcelona 1789-1857), que més tard

seria degà de la Facultat de Farmàcia i seria rector de la Universitat de

Barcelona. Yáñez impartia la Història Natural a primer curs i per la

poca preparació amb què arribaven els alumnes es va veure obligat a

escriure una mena de manual titulat Lecciones de Historia Natural,

que va ser la primera obra d’aquestes característiques editada en cas-

tellà i que es va fer servir a les facultats de Farmàcia de tot l’Estat.

Cal esmentar també uns efímers estudis universitaris: els anomenats

de «segunda y tercera enseñanza», que l’Ajuntament de Barcelona i de

la Diputació de la «província» de Catalunya, que s’ha d’emmarcar en

la constant inestabilitat política del segle XIX. Els cursos de botànica i

els de les altres escoles de la Junta de Comerç quedaren inclosos en

aquests ensenyaments. Va ser Bahí qui impartí la botànica els anys

1822 i 23.
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Si exceptuem aquest estudis, el primer catedràtic de Botànica de la

Universitat de Barcelona seria Colmeiro, que en fou nomenat el

1846, un cop restaurada la institució. La càtedra estava a la Facultat

de Filosofia, que en aquells moments incloïa els ensenyaments cien-

tífics. El pas de Colmeiro va durar poc, ja que el 1846 es va presentar

a oposicions per a una càtedra al Jardí Botànic de Madrid i si bé no la

guanyà, se li va atorgar, potser per compromís, la càtedra d’Història

Natural a la Universitat de Sevilla.

Colmeiro va ser, sens dubte, una figura important, però també

controvertida. Fins i tot va tenir un paper més o menys destacat amb

la «deserció» de la ciència oficial d’un altre dels botànics més des-

tacats dels segles XIX i XX: Carlos Pau (1857-1937). Nascut a Sogorb

(Alt Palància), a la zona castellanoparlant del País Valencià, era apo-

tecari de la seva localitat quan es va presentar a unes oposicions.

Colmeiro estava en el tribunal i Pau no va aconseguir la plaça.

Aleshores va decidir dedicar tota la seva vida a demostrar que valia

més que «els savis oficials». I va realitzar una feina immensa i va ser

un referent per als botànics professionals i aficionats. Entre les seves

obres no va faltar-ne una dedicada a plasmar els «gazapos cazados»

a les obres de Colmeiro. Pau va reunir, només amb els seus mitjans

econòmics i el seu esforç, un herbari amb 80.000 plantes i una

biblioteca amb 700 volums, que contenia nombroses rareses i anti-

guitats.

A Colmeiro el succeí Antoni Cebrià Costa (1817-1886), que és con-

siderat el fundador de l’escola botànica catalana. A més dels seus pro-

pis treballs, va saber organitzar un bon equip de botànics que va her-

boritzar —recórrer per recollir mostres de plantes— tot Catalunya.

Això li va permetre publicar el 1887 Introducció a la flora de Cataluña,

on enumerava 2.684 espècies que representen el 75% de les que des-

prés s’han descrit.
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L’època de Costa coincideix amb un període en què també s’obren

les portes a les idees foranes. Tot i que la inestabilitat política es va

mantenir, si més no en l’àmbit científic es va produir un cert revulsiu.

Van aparèixer societats científiques, com ara la Sociedad Botánica

Barcelonesa, creada el 1871, una de les darreres iniciatives de Costa

per crear un centre impulsor de la botànica al marge de la Universitat.

De fet va ser impulsada per una comissió que presidí Frederic Trèmols

(Cadaqués, 1831-1900), deixeble de Costa i que va crear un herbari

amb més de 15.000 espècies.

També en el segle XIX cal destacar els botànics que varen actuar des

de fora de les institucions oficials. La Renaixença significà un movi-

ment no només literari. La voluntat de conèixer i exaltar la pàtria

comportava la necessitat d’estudiar-la a fons. Per això, els estudis na-

turalistes varen rebre una gran empenta en la segona meitat del segle.

Entre els botànics que treballaren en aquest context cal destacar

Estanislau Vayreda i Vila (Olot, 1848-1901), deixeble de Costa i que

confegí un herbari de més de 25.000 exemplars.

Precisament en la figura de la germana de Vayreda, Assumpció,

s’uneixen dues grans nissagues empordaneses. Assumpció es va ca-

sar amb Antoni Bolòs i Ferrussola. Aquest era nét d’Antoni Bolòs

i Noguera, que regentava una farmàcia familiar a Olot i que era

germà de Domènec Bolòs, apotecari de Ferran IV, rei de les Dues

Sicílies, a Nàpols. Antoni de Bolòs ja va compartir la dedicació pro-

fessional a la farmàcia familiar amb la recerca botànica. A més, es va

casar amb Teresa Minuart, filla de Joan Minuart, de qui hem parlat

abans.

El fill d’Antoni de Bolòs i de Teresa Minuart, Francesc Xavier

Bolòs i Germà de Minuart (1733-1844). Aquest es va dedicar no no-

més a la botànica, sinó també a la zoologia, la geologia i la meteo-

rologia. Va reunir un herbari amb més de sis mil exemplars i va publi-
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car la Noticia de les estinguidos volcanes de la vila de Olot (1820), pri-

mer estudi geològic d’aquesta zona volcànica.

Un nét de Francesc Xavier, Ramon de Bolòs de Saderra (1852-

1914), va prosseguir la dedicació a la farmàcia i a la recerca botànica i

va ser deixeble de Costa. Va ser ell qui es va casar amb Assumpció

Vayreda. Un dels seus dos fills, Antoni, va traslladar-se a Barcelona a

exercir la farmàcia. En parlarem més endavant.

Un altre fenomen no exclusivament català va ser el de l’excursio-

nisme científic, que en el segle XIX va conduir a la creació de diverses

societats que realitzaven excursions i viatges per a estudis i per a

recol·lecció de mostres. A Catalunya, l’excursionisme va molt lligat a

la recuperació de la identitat nacional i per això condueix a nombro-

sos estudis que permeten un bon coneixement de la geologia, la geo-

grafia, la fauna i la flora del país. Tanmateix, en el camp botànic es rea-

litza una feina dispersa, que tot i el seu interès acaba mancada d’un

nucli aglutinador.

El segle XX: la flora de Cadevall

En el tombant de segle i ja en el segle XX, es produeixen alguns esde-

veniments que hem destacat anteriorment, com ara la creació de la

Institució Catalana d’Història Natural (creada el 1899) i la Junta de

Ciències Naturals de Barcelona (el 1906). També cal citar la creació

de l’Institut Biològic de l’Ebre, fundat pel jesuïta Josep Maria Barnola

(Barcelona 1870-1925) a Roquetes (Baix Ebre) el 1904 i que canvià de

nom en traslladar-se el 1914 a Sarrià. Barnola tingué nombrosos dei-

xebles i publicà el Tratado completo de Biología Moderna (1925-

1928). El retrobarem quan parlem dels inicis de l’estudi dels briòfits.

Però el primer gran botànic del segle XX de qui cal parlar és Joan

Cadevall (Castellgalí 1846-Terrassa 1921). Tot i la seva impressionant
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feina, cal dir que la seva dedicació principal era dirigir el Reial Col·legi

Terrassenc i que la botànica era una afició —a la qual, però, es va dedi-

car en cos i ànima. Va reunir un herbari de 8.000 exemplars. Es va afi-

cionar a la botànica gràcies a les lliçons de Costa i també va tenir una

estreta relació i una gran amistat amb Carlos Pau. El 1897 va publicar

una Flora del Vallès, però després les seves responsabilitats —fundà i

dirigí la Creu Roja de Terrassa, presidí la cambra de Comerç, dirigí

l’Observatori Meteorològic de la ciutat així com l’Escola Municipal

d’Arts i Oficis— no li permeteren fer tot el que hauria desitjat. Tot i

així, des del 1905 —any en què enviduà— fins a la seva mort va seguir

treballant en la Flora de Catalunya.

No va ser fins al 1913 que va poder enviar a Pau el primer fascicle

del primer volum de l’obra. Cadevall va morir abans de veure acabat

el tercer volum. Després, la dictadura de Primo de Rivera va obligar a

suspendre el treball i va ser Font i Quer qui culminà l’obra entre 1932

i 1937.

Font i Quer, Braun-Blanquet i la introducció de la geobotànica

De Font i Quer, n’hem parlat extensament abans, però encara hi ha

moltes coses que cal destacar. Una és la introducció de la fitogeogra-

fia, anomenada posteriorment geobotànica. El 1923 va aconseguir que

es nomenés regent de Fitogeografia a Emili Huguet del Villar (Gra-

nollers 1871-Rabat 1951), si bé la dictadura de Primo de Rivera alterà

aquests plans. Huguet es va convertir en un gran especialista en aquest

camp i el 1929 va publicar Geobotánica, basada en la sistemàtica del

nord-americà Clements.

Però el personatge més destacat en aquesta especialitat va ser el suís

Josias Braun-Blanquet. Aquest havia exposat els seus mètodes a l’obra

Pflanzensociologie, publicada el 1928, i l’any següent va fundar a Mont-
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peller el SIGMA (Station Internationale de Géobotanique Méditérra-

néenne et Alpine), que el consagrà com l’investigador capdavanter de

la geobotànica al sud d’Europa.

El científic suís havia nascut a Coira, als Grissons, el 1884 i el 1913

es va establir a Montpeller, ciutat on va morir el 1980. Sota la direcció

de Charles Flahault, que estava al capdavant de l’Institut de Botanique

d’aquesta ciutat occitana, va elaborar la tesi sobre la vegetació de les

Cevenes, que es publicaria el 1915. El 1913 es va casar amb Gabrielle

Blanquet i va afegir aquest cognom al seu. Va fer de professor a Zuric

i després retornà a Montpeller, on fundà, com hem dit, la SIGMA.

Braun-Blanquet s’havia començat a interessar l’any 1929 per

l’estudi fitosociològtic dels Pirineus catalans. Font i Quer i Josep

Cuatrecasas —que dirigí el Jardí Botànic de Madrid i que en haver-se

d’exiliar va fer carrera a Amèrica, on arribà a dirigir el Field Museum

of Natural History de Chicago— es decantaven més cap als planteja-

ments fitosociològics de Braun-Blanquet que no pas pels d’Huguet

que tenia una orientació més ecològica i menys florística. Això va dur

al fet que el 1934 s’organitzés una excursió internacional de la SIGMA

a Catalunya. Fou aquell moment el punt de partida de l’escola

fitosociològica catalana, que després de la guerra continuaria bri-

llantment Oriol de Bolòs.

Amb Braun-Blanquet vingueren a l’excursió diversos investigadors

estrangers, entre els quals hi havia Werner Rothmaler, de qui hem par-

lat en el capítol tercer com a col·laborador, junt amb Rolf Singer, de

Font i Quer a la Universitat Autònoma.

La Guerra Civil novament interrompé aquesta relació, però Braun-

Blanquet no abandonà el Pirineu català, si bé durant la Segona Guerra

Mundial es va haver de limitar a estudiar les comarques del nord —el

Capcir i l’Alta Cerdanya. A partir del 1947 es va reprendre la relació

i Braun-Blanquet va donar tres conferències a la Universitat de Bar-

89



celona, va impartir unes lliçons al seminari i va realitzar vuit sortides

de camp amb un petit grup de persones, entre les quals hi havia Creu

Casas, Oriol de Bolòs, Ramon Margalef i Eugeni Sierra. Oriol de

Bolòs (Barcelona 1924) —pertanyent a la nissaga de botànics proce-

dents d’Olot a què abans ens hem referit—, ja s’havia interessat per la

fitosociologia i a partir d’aquell any seria assidu acompanyant de

Braun-Blanquet, que fins al 1955 dedicà uns quants dies cada any a

estudiar la vegetació de la depressió de l’Ebre. (Per tenir més coneixe-

ment sobre la trajectòria d’Oriol de Bolòs i els seus antecedents fami-

liars podeu llegir la biografia escrita per Miquel Pairolí, publicada en

aquesta mateixa col·lecció).

Uns anys abans, a París, en el marc del VIII Congrés Internacional

de Botànica, s’havia consagrat la projecció exterior del «Groupe de

phytosociologues de Barcelone», que, tot i ser un grup reduït i man-

cat de mitjans, donava la idea, ben certa, de ser un conjunt d’investi-

gadors potent i capaç de fer coses importants en aquest camp. Bolòs

dirigiria poc més tard la tesi de Josep Vives (1931-1993), que va ser lle-

gida el 1959 i que significava el pas d’aquest jove investigador de la

briologia a la fitosociologia.

La universitat i la recerca als inicis de la postguerra

En el marc estrictament universitari, en ser apartat Font de la seva

càtedra el va substituir Taurino Mariano Losa España. No va arribar

a Catalunya fins al 1942 i, mentre, donava les classes l’ajudant Enric

Padró, que en arribar el nou titular va deixar la docència per dedicar-

se només a la seva farmàcia. Losa havia nascut a Moradilla de Roa, a

Burgos, el 1893 i va morir a Miranda de Ebro el 1966. Si bé el fran-

quisme —sobretot en els primers anys— va controlar políticament i

renovar a la seva manera la universitat, Losa no tenia una postura polí-
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tica especialment definida o almenys no la va manifestar mai en

públic. Des del 1940 era catedràtic de Botànica a Santiago de Com-

postel·la —havia guanyat les oposicions a Salvador Rivas Goday, un

dels personatges que controlà bona part de la botànica espanyola de

la postguerra.

Losa era llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Madrid i es va

establir per exercir la professió a Miranda de Ebro. Aviat es va dedi-

car a la recerca botànica i va a contactar amb diversos investigadors,

com ara amb Carlos Pau, amb qui va mantenir una llarga i fructífera

relació. Alternant amb l’exercici de la professió de farmacèutic, va ela-

borar la seva tesi sobre la flora de Burgos. Si bé amb ell l’ensenyament

tornà a ser més memorístic, Losa també va mantenir una relació res-

pectuosa amb Font i Quer i va tenir un paper cabdal, com veurem, en

els inicis de la carrera botànica de Casas.
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Si això passava a la Facultat de Farmàcia, a la de Ciències ocupava

la càtedra ja des d’abans de la guerra Benito Fernández Riofrío, que

havia nascut a Guadalajara el 1896. A la seva mort, produïda el 1942,

va ocupar la plaça interinament Prudenci Seró (Cabassers 1883-

1963). Seró havia exercit de metge rural, però després cursà la carre-

ra de Ciències Naturals, va fer el doctorat i ocupà entre 1931 i 1933

una plaça de professor auxiliar de Botànica. Es va dedicar a l’ense-

nyament a instituts i al final de la guerra treballava a Tarragona, on ha-

via guanyat la càtedra de Ciències Naturals. En acabar la guerra, va ser

destituït.

Aleshores, Seró s’encarregà de la càtedra d’Anatomia i Fisiologia

dels Vegetals, a la Facultat de Ciències, entre 1939 i 1949. Aquell any

va guanyar la plaça per oposició Arturo Caballero López, nascut a

Barcelona el 1918 i fill de qui des del final de la guerra dirigia el Jardí

Botànic de Madrid, Arturo Caballero Segares. Seró passà a encarre-

gar-se de la càtedra de Fitografia i Ecologia vegetal, fins que el 1953

la va guanyar per oposició Oriol de Bolòs. Seró es va jubilar després

d’haver estat encarregant-se de les dues càtedres, en conjunt, catorze

anys, sense haver estat mai, però, catedràtic titular. I precisament de la

càtedra que posseïa en propietat, a l’Institut de Tarragona, havia estat

destituït. Per això, sovint comentava, irònicament, que en aquest país

el més segur era la interinitat.

I si aquestes persones foren les que s’encarregaren de la botànica a

la Universitat, l’Institut Botànic va poder-se mantenir gràcies a An-

toni de Bolòs (Olot 1889-Barcelona 1975), nét d’Estanislau Vayreda,

fill de Ramon de Bolòs i pare d’Oriol de Bolòs. Tot i que durant la

dictadura de Primo de Rivera havia estat empresonat per catalanista

—havia estat regidor a Olot—, pertanyia a una nissaga carlina i això el

feia, si més no, tolerable per al règim. Sense mitjans, va intentar seguir

la tasca de Font i Quer.
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Hem vist que la botànica catalana va viure èpoques de gran esplen-

dor, però que els esdeveniments polítics i bèl·lics sovint tallaren el seu

desenvolupament. Després de la Guerra Civil, escapçada l’Escola, de-

purats o exiliats alguns dels seus millors representants, pràcticament

sense mitjans la resta, confinats a la clandestinitat entitats científiques

com ara l’Institut d’Estudis Catalans, el panorama no era gens enco-

ratjador. Tanmateix, la botànica del nostre país va seguir el seu camí i

en alguns camps es va consolidar plenament.

Com va poder produir-se aquest fet? D’una banda, ja hem desta-

cat el treball de Font i Quer, que vencent sempre les situacions més

difícils i descoratjadores, es sobreposava amb una tenacitat admira-

ble i feia la tasca que les circumstàncies li permetien fer —i que sem-

pre fou molt important. Però Josep Maria Camarasa, en historiar la

botànica als Països Catalans, respon a la pregunta manifestant que,

si bé personatges com Antoni de Bolòs i Prudenci Seró varen asse-

gurar la continuïtat de l’escola catalana i de les institucions, cal fixar-

se molt més en el sorgiment de joves naturalistes. Ramon Margalef,

Pere Montserrat Josep Vives, Oriol de Bolòs i Creu Casas, junt al

botànic francès establert a Barcelona Guy Lapraz —era professor

del Liceu Francès— inicien la seva activitat com a investigadors als

anys quaranta o principis dels cinquanta. A més, opina Camarasa, a

diferència dels metges, que en bona part tenien una clara militància

esquerrana i/o catalanista, entre els botànics hi havia força gent més

aviat conservadora —que no vol dir antidemòcrata—, a part de reli-

giosos, cosa que va evitar una forta depuració —ho hem vist en el cas

d’Antoni de Bolòs.

Va ser, doncs, una llarga tradició que hem intentat resumir aquella

on s’assentava la botànica que es va desenvolupar a Catalunya durant

el segle XX. I van ser les persones que en aquests anys varen crear uns

nous fenòmens i els qui en circumstàncies sovint difícils els varen
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enfortir els qui precediren els treballs de joves botànics com ara Creu

Casas. Però també hem pogut observar que gairebé la totalitat dels

estudis es referien a plantes vasculars i les criptògames estaven força

oblidades. En el capítol següent veurem com es va iniciar la carrera

científica de Casas, que significaria posar uns sòlids fonaments per a

l’estudi d’un grup de plantes inferiors, com són els briòfits.

94



6. La trobada amb els briòfits

Mentre treballava a la farmàcia de l’Aliança, Creu Casas no va tallar

el contacte amb els botànics professionals, com Font i Quer o Anto-

ni de Bolòs. De tant en tant participa en sortides de camp, com l’es-

mentada amb Braun-Blanquet el 1947. En aquella sortida va conèi-

xer Losa, que li va oferir el laboratori de la Facultat de Farmàcia per

si volia ampliar els seus coneixements. Casas treballava a l’Aliança

només als matins i tenia les tardes lliures. Així que va aceptar de

seguida.

El primer dia que hi va anar, Losa li va donar un gran plec de gra-

mínies recol·lectades a Andorra i la flora Prodromus Florae Hispanicae

de Willkomm i Lange, publicada el 1861-1880, perquè les classifiqués.

Les gramínies sempre havien estat un os per als estudiants i a Casas, tal

com explica, no li va «plaure massa el menú». Però ja havia acceptat i

no es tractava de deixar-ho al primer encàrrec.

I va fer bé, perquè després d’uns mesos de barallar-se amistosament

amb les gramínies Losa li va dir que es convocaria una plaça de pro-

fessor adjunt de Fanerogàmia. Era una oportunitat per entrar a la

Universitat i dedicar una part del temps a docència i recerca. Però a

l’hora de presentar els papers va veure que calien alguns requisits.

Així, en primer lloc calia tenir aprovat l’examen de grau, que era una
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mena de revàlida. Aquest examen es convocaria al gener. Després calia

superar l’oposició: un examen teòric oral, un d’escrit i un de pràctic.

Casas va aprovar l’examen de grau i després va superar l’oposició.

Només s’hi va presentar ella, però això, si bé eliminava la competència,

no evitava la necessitat de convèncer el tribunal, cosa que va aconseguir

amb escreix. Així va obtenir una plaça que, segons la normativa, era

interina per a quatre anys, que es podien ampliar a quatre més si s’ob-

tenia el títol de doctor. Després, la llei ja no especificava res més.

Tot i que ja havia vist que la feina a l’Aliança no li acabava d’agra-

dar, Casas no va deixar-la, perquè Losa li va recomanar que conservés

el lloc: era l’única cosa segura, de moment. Així, va alternar la feina del

matí amb les classes a la Universitat. Havia de suplir Losa quan aquest

no pogués fer la classe, però el botànic castellà era molt complidor i

mai no faltava. Només un o dos dies a l’any havia d’anar a alguna reu-

nió a Madrid. En canvi, les pràctiques, incloses les sortides de camp,

sí que van ser en gran part responsabilitat de Casas.

Si volia poder allargar aquell interinatge i, fins i tot, optar a una plaça

fixa, no hi havia més remei que fer la tesi doctoral. Als anys 40 els pro-

grames de Botànica s’havien diversificat i hi havia un curs de criptogà-

mia i un altre de fanerogàmia. Però els catedràtics de tot l’Estat eren

fanerogamistes. També la tradició catalana era bàsicament faneroga-

mista, com hem vist al capítol anterior. Només Font i Quer s’havia

interessat pels fongs i Losa era, en aquell moment, gairebé l’únic es-

pecialista espanyol de macromicets i micromicets.

A la Facultat no hi havia bibliografia adequada per preparar les pràc-

tiques i, a més, calia recollir material. Però Casas no sabia on anar a

trobar algues d’aigua dolça ni algues marines. De fet, confessa que ni

tan sols les coneixia. Sortosament, hi havia un brillant estudiant que

li va donar valuoses indicacions. Es deia Ramon Margalef. Havia nas-

cut a Barcelona el 1919 i ha estat una de les personalitats més relle-
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vants i amb més projecció i prestigi internacionals de la ciència catala-

na del segle XX. El 1943 —quan ni tan sols havia començat els estudis

universitaris, ja que es llicenciaria el 1949, als 30 anys— Margalef ja

havia començat a estudiar la sistemàtica, la florística i l’ecologia de les

algues d’aigua dolça i de les marines. Aquell any va publicar un llibre

de divulgació titulat Donde empieza la vida i a partir de l’any següent

comença les seves publicacions científiques.

Va ser Margalef qui va indicar a Creu Casas que als canals del Prat

de Llobregat hi trobaria tot allò que necessités per realitzar les pràcti-

ques. Com diu Casas, allò era «la terra de promissió, cianòfits, conju-

gades, clorofícies, diatomees, hi havia de tot». Explica que va recol·lec-

tar les primeres coral·lines, dictiotes i cistoseires al port del Garraf. I

que, més tard, al laboratori, en veure les algues al microscopi la seva

bellesa la va impressionar.

Oriol de Bolòs ja havia acabat la seva tesi sobre la flora del Mont-

seny. Havia triat el tema guiat per Font i Quer, amb qui acordà estu-

diar la vegetació del massís utilitzant el mètode de Braun-Blanquet.

Casas va pensar que podia complementar aquella feina estudiant espe-

cíficament les molses del massís, que eren poc conegudes. Font i Quer

ho va trobar molt bona idea. I li va proposar que anés a veure a Pru-

denci Seró, que havia fet alguns estudis sobre molses. Però en general,

els briòfits estaven molt poc estudiats.

Si en el cas de les algues hi havia, si més no, aquests treballs inicials

de Margalef en un camp molt poc treballat, la bioflora catalana encara

era més desconeguda. De fet, a la Facultat pràcticament només en co-

neixien el cicle biològic. El professor Seró tenia algun material biblio-

gràfic. Disposava de la Nouvelle Flore des Mouses et des Hépatiques de

Douin, que era molt elemental, i de la Muscologia Gallica (1884-1890)

de Husnot, que ja tenia dibuixos i descripcions més complets. També

posseïa The Student’s Handbook of British Mosses (1924) de Dixon.
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A la biblioteca del Laboratoti de Botànica Creu Casas també hi va tro-

bar una obra importantíssima en aquella època: Die Laubmoose Euro-

pas, de Mönkemeyer, escrita en alemany. Completava el material la

Revue Bryologique, que editava el Museu de Criptogàmia de París i

que es rebia a l’Institut Botànic de Barcelona. No era gaire, certament,

però amb aquestes eines i gran entusiasme, Creu Casas i Josep Vives

varen començar a recol·lectar molses per tot Catalunya. I si en el cas del

segon el seu interès va derivar cap a la fitosociologia, Creu Casas rea-

litzava uns estudis que serien la base de tota la seva recerca posterior i

de la briologia catalana i espanyola del segle vint.

Però, què són exactament els briòfits?

Els briòfits

Per explicar la història d’aquests vegetals hauríem d’anar molt lluny,

fins al període anomenat Devonià, que, aproximadament, s’inicià fa

410 milions d’anys i acabà fa 345 milions d’anys —aquests límits

poden variar segons els autors. El nom deriva del comtat anglès de

Devon, que va ser la regió tipus que permeté descriure les caracterís-

tiques bàsiques del període. Situats en el Devonià, ens trobem encara

en el Paleozoic o era Primària, és a dir, en la llarga etapa en què es pro-

dueixen intensos moviments de l’escorça terrestre, els continents i els

mars s’alternen a moltes zones del planeta i moltes formes vives van

estenent-se per les terres emergents i es van diversificant en un nom-

bre cada vegada més gran d’espècies.

Entre aquestes espècies hi havia algun grup de clorofícies complexes

que van evolucionar de manera que es van adaptar cada cop millor a la

vida fora de l’aigua. La Terra ens ha deixat testimonis de la seva vida en

els estrats que s’han anat sobreposant al llarg del temps. Quan els cien-

tífics excaven és com si arrenquessin pàgines de la història del planeta i
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trobessin les dades que expliquen les diverses etapes. I en els sediments

que corresponen al Devonià s’hi troben fòssils que demostren l’exis-

tència, ja en aquell moment, de dos grans grups de plantes que estaven

ben adaptades a viure fora de l’aigua: els briòfits i els pteridòfits.

Val a dir que els segons reeixiren més en aquesta adaptació. La seva

epidermis quedà coberta per una cutícula espessa i això els permetia

guardar millor l’aigua. A partir dels pteridòfits sorgiren les plantes

amb flors —espermatòfits o fanerògames—, els grans dominadors

vegetals del medi terrestre.

Els briòfits obtingueren resultats més modestos i quedaren més

exposats a la pèrdua d’aigua. Per això estan associats a llocs humids,

tot i que de fet se’n poden trobar a tot arreu, fins i tot a llocs molt secs

i àrids. La seva cutícula, però, és massa prima i per això no retenen

prou bé l’aigua. Quan manca aquest compost, o bé no poden viure o

bé han d’aturar la seva activitat vital.

Els tres grups de plantes terrestres —briòfits, pteridòfits i esperma-

tòfits— tenen algunes característiques comunes, però també força dis-
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similituds. A diferència dels briòfits, les altres dues són plantes vas-

culars, és a dir, tenen vasos conductors que transporten aigua —i les

substàncies que hi estan dissoltes— per l’interior de l’organisme. En

canvi, una semblança és el procés de reproducció, durant el qual, des-

prés de la fecundació, es produeix una mena d’embrió que rep ali-

ments de la planta mare —com si fos un vertader embaràs. És per això

que tots tres grups s’anomenen embriòfits. Però de tots tres, els briò-

fits serien els més senzills. A més, pteridòfits i espermatòfits tenen

arrels que poden captar nodrients, una tija que actua de suport i que

permet la conducció, i unes fulles que concentren l’activitat de foto-

síntesi —per la qual transformen l’energia lumínica del sol en subs-

tàncies orgàniques, com sucres i aminoàcids.

Els briòfits són plantes petites. Algunes fan només un mil·límetre i

les més grosses arriben als 40 centímetres. Tenen un eix senzill o rami-

ficat i des d’aquest surten unes extensions laminars, els fil·lidis, equi-

valents a les fulles d’altres plantes. L’estructura dels fil·lidis és molt

senzilla: sol tenir una capa de cèl·lules, per bé que a la part central hi

pot haver una mena de cordó longitudinal, un nervi format per diver-

ses capes de cèl·lules poc diferenciades.

Arreu del món es coneixen, actualment, unes 24.000 espècies de

briòfits —en comparació, d’angiospermes se’n coneixen 230.000 espè-

cies. N’hi ha a totes les regions del planeta, però és molt probable que

als tròpics, per les condicions d’humitat que hi regnen, hi hagi moltís-

simes espècies encara desconegudes.

Els briòfits comprenen les molses, les hepàtiques i les antocerotes.

Les molses són plantes sempre folioses amb els rizoides pluricel·lu-

lars i amb els esporangis i, d’estructura i dehiscència generalment com-

plexes. Les hepàtiques tenen simetria dorsiventral i són folioses o

tal·loses, tenen rizoides unicel·lulars i l’estructura de l’esporangi és

senzilla, sovint dehiscent per 4 valors. Les antocerotes són tal·loses, de
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simetria dorsiventral, rizoides unicel·lulars i esporangis cilíndrics

de creixement continu i deshiscència per dues valves.

En els briòfits, l’aigua circula entre les parets cel·lulars. Això en

facilita l’evaporació i d’aquí que es desenvolupin millor en llocs hu-

mids, frescos i ombrívols. Però en podem trobar a molts llocs. Les

comunitats hidròfiles, les més nombroses, viuen en roques humides i

fins i tot submergides en corrents ràpids. D’altres es poden trobar a

punts de muntanya on neix l’aigua o en mulleres —prats que estan

sempre amarats— i en aigües estancades —com llacunes, basses i

pous. A cada hàbitat hi podem trobar diferents espècies, que reque-

reixen sempre aigües pures. Toleren poc la salinitat, llevat del gènere

Riella que viu en aigües salabroses.

Altres espècies de molses viuen directament sobre el sòl. Són comu-

nitats terrícoles, que podem trobar en boscos ombrívols que tinguin

humitat permanent —com els del Pirineu—. A la muntanya mitjana

n’hi ha a talussos ombrejats del bosc, mentre a terra baixa se’n troben

de petits en talussos humits i ombrejats. Algunes espècies viuen en

replans argilosos, però tenen vida efímera, ja que durant la temporada

de secada només existeixen en forma d’espora.

Un altre tipus, menys nombrós, són les comunitats saxícoles, és a

dir, que viuen en superfície de roques —tant silícies com calcàries.

Finalment, hi ha les comunitats epifítiques, que viuen en troncs i

branques dels arbres o en la fusta en descomposició. L’explotació dels

boscos ha dut a una mancança de boscos vells, on podrien sovintejar

aquests briòfits.

Les oblidades criptògames

Com hem explicat en el capítol anterior, Linné va basar el seu siste-

ma, anomenat sexual, en el nombre d’estams, les seves relacions i en la
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sexualitat de la planta. Quant a això darrer, va ser ell qui va crear el

terme criptògames. La primera part del nom prové del grec «kryptós»

(ocult). Les criptògames eren, doncs, les plantes que tenien les flors, i,

per tant, la seva sexualitat, amagada. En aquest grup s’incloïen falgue-

res, molses, fongs, algues i líquens —aquests darrers són una simbio-

si dels dos anteriors: un fong i una alga.

Els briòfits, i en general les criptògames, van ser estudiades, arreu,

més tard que les fanerògames. Aquest retard es va notar més a Espa-

nya que a la resta de països de l’Europa Central i del Nord.

Aquestes plantes van ser força mal conegudes fins al segle XVIII. En

el cas concret de les molses, van ser estudiades per Johann Jakob

Dillen —o Dillenius— (1687-1747). Ell va ser el primer a distingir els

gèneres Bryum, Hypnum i Sphagnum. Un altre expert va ser l’austríac

Johann Hedwig (1730-1799), que va publicar Fundamentorum histo-

riae naturalis muscorum frondosorum, que va aparèixer entre 1787 i

1797. Curiosament, Hedwig va ser força criticat per Linné, que con-

siderava les càpsules de les molses anteres plenes de pol·len.

Va ser Hedwig, junt amb el francès Antoine-Laurent de Jussieu

(1748-1836) qui va fer, dins dels briòfits, la distinció bàsica entre mol-

ses i hepàtiques. Mentre, Wilhelm Ph. Schimper (1808-1880) va desta-

car que els Sphagna tenien certes particularitats. Però el gran sistema-

titzador dels briòfits va ser l’alemany Johann Karl Müller (1818-

1899), que va descriure 2.400 espècies de molses i 25 d’esfagnes.

Aquesta classificació es va publicar en dos volums entre 1848 i 1851.

Per la seva banda, Karl Gottsche (1808-1892) i els seus col·laboradors

varen descriure 1.600 espècies d’hepàtiques.

Junt amb aquest espectacular creixement en el nombre d’espècies

descrites, també s’avançava en la comprensió de la sexualitat de les

criptògames i, més concretament, dels briòfits. El 1782, Hedwig ja

havia observat les formacions sexuals masculines i femenines de les
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molses anomenades, respectivament, anteridis i arquegonis. En el

primer quart del segle XIX diversos autors varen descobrir les petites

partícules que es troben en els anteridis. I l’alemany Wilhelm

Hofmeister (1824-1877) va enunciar la llei sobre l’alternança de les

generacions —en el cicle de els molses, es donen dues fases: en una es

produeixen els anteridis i arquegonis i en la segona les espores o

cèl·lules reproductores.

Els briòfits als Països Catalans

Des del segle XVIII, doncs, a Europa s’avança en el coneixement dels

briòfits. Als Països Catalans va ser poc més tard quan apareixen els pri-

mers treballs. En un primer moment, les descripcions d’espècies són

molt escasses i realitzades sobretot per estrangers. Tal com explicava

Creu Casas el 1985 en un article publicat en el número 50 del Butlletí

de la Institució Catalana d’Història Natural, les citacions més antigues

serien les realitzades pel francès Pierre-André Pourret (1754-1818).

Entre el material que ha sobreviscut del seu herbari hi ha dues carpe-

tes de molses. De la majoria no en consta la procedència geogràfica,

però s’hi troben les set espècies del Montseny, Montserrat i Montagut

que més tard citaria Colmeiro. Hi ha constància que Pourret va visitar

Montserrat el 1784. El botànic francès també hauria classificat molses

d’Olot que li hauria enviat Francesc de Bolòs. A l’herbari d’aquest

darrer també hi ha molses classificades per Gouan i per Draparnaud.

En total, hi trobem 20 tàxons.

Casas cita també que Lagasca va publicar el 1802 deu espècies de

molses, també de Montserrrat, mentre Boutelou citava 38 tàxons

també d’aquesta muntanya.

Una de les primeres descripcions correspondria a una exploració

que hauria fet Bridel el 1803, pel Pirineu Oriental i el nord del Prin-
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cipat. És un altre autor, Spruce, qui, en un treball sobre el Pirineu,

publicat el 1849, afirma que Bridel va descriure Bartramia stricta, Bar-

bula chloronotus i d’altres. També Müller hauria trobat Encalypta spa-

thulata en mostres procedents de la serra de Xiva a Castelló de la Plana.

Villiers va citar 20 espècies de molses a la Vall d’Aran i les muntanyes

de Benasc i Castanesa, Bentham i Arnott visitaren el 1825 el Pirineu

oriental i central, Montagne va anar diverses vegades al Pirineu orien-

tal entre 1826 i 1830 i Jeanbernat, Renauld, Husnot i Goulard varen fer

exploracions per la Vall d’Aran, Montgarri i la Noguera Pallaresa.

Totes les dades obtingudes van ser recopilades per Amo i Mora

(1870) i per Colmeiro (1867 i 1889).

Una segona etapa dels estudis de molses ja la van protagonitzar

botànics del país. Eren de l’escola d’Antoni-Cebrià Costa: Compañó,

Ignasi Puiggarí, Ramon de Bolòs, Frederic Trèmols, Pujol, Ramon

Masferrer, Joan Teixidor i Vayreda. Feren un esforç important, man-

cats de tradició i de mitjans. Varen intentar suplir aquestes mancances

entrant en contacte amb botànics estrangers —Bolòs ho va fer amb

Kern, Geheeb i Venturi. Gràcies a la correspondència que van establir

Ramon de Bolòs i J. Pujol amb Trèmols podem saber que l’any 1877

varen intentar crear una societat per a l’intercanvi de criptògames. Va

constituir-se, però pràcticament no va ser operativa.

Els treballs d’aquests altres pioners han quedat plasmats en diverses

publicacions, mentre altres dades s’han deduït dels seus herbaris.

L’any 1981, Creu Casas i Montserrat Brugués van revisar l’herbari de

Bolòs i en van descobrir, entre les 50 espècies de briòfits que conté, de

molt interessants i fins i tot algunes de desconegudes per a la flora

catalana. Segons les etiquetes, aquestes espècies varen ser recol·lecta-

des entre 1872 i 1878.

Per la seva banda, Ramon Masferrer va publicar el 1877 una llista de

21 molses i 6 hepàtiques de Vic. Havien estat determinades per Geheeb.
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Vayreda va fer una llista de 9 hepàtiques i 52 molses de Núria i els seus

voltants, que es publicaria el 1882. I Teixidó va fer algunes citacions que

varen ser recollides més tard per Colmeiro.

Qui podria haver fet més aportacions va ser Ignasi Puiggarí, que

aviat va marxar a Amèrica del Sud. Allà va fer un treball molt impor-

tant i molt reconegut pels seus col·legues. Fins i tot li varen ser dedi-

cades diverses espècies i un gènere que ha donat nom a una família. A

l’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona es poden veure moltes

d’aquestes espècies, que procedeixen d’Apiahy. Abans de marxar a

Amèrica, Puiggarí va repartir l’herbari entre els seus amics. Les mol-

ses li van correspondre a Trèmols, que també n’havia rebut de Bolòs i

de Vayreda. Pel que sembla, l’herbari de Trèmols va passar a Llenas,

que el va cedir al Museu d’Història Natural de Barcelona.

Una tercera etapa de la briologia catalana la van protagonitzar

Antonio Casares Gil (1871-1929), fill d’un conegut catedràtic de Quí-

mica de Santiago de Compostel·la, també Antonio de nom. Va néixer

a Santiago de Compostel·la, com el seu germà José Casares (1866-

1961). Aquest va ser un químic que el 1890 va guanyar la càtedra

d’Anàlisi Química a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Bar-

celona. L’ocupà fins al 1905, any en què es traslladà a Madrid. Entre

altres contribucions, Casares deixà obres de text molt conegudes i

utilitzades per diverses promocions de químics. També fou insistent

en reclamar la modernització de l’ensenyament i de les institucions

de recerca.

Antonio Casares era metge militar i un dels seus destins va ser

Barcelona. El 1902 publicà un catàleg de molses dels voltants de la ciu-

tat i el 1905 —l’any que va deixar Catalunya— la flora de Montserrat.

Ja fora de Barcelona, va prosseguir treballant amb les molses i el 1915

va publicar Enumeración y distribución geográfica de las muscíneas de

la Península Ibérica. Recollia totes les dades recopilades anteriorment
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per Amo i Mora i Colmeiro. Pel que fa a Catalunya es referien 38

hepàtiques i 135 molses. Aquest era, doncs, el catàleg català de briò-

fits en aquells moments. Encara es va ampliar una mica amb aporta-

cions del pare Barnola, que publicà notes de forma continuada entre

1903 i 1922 en el Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural.

Però havia fet el treball tot sol i estava ple d’errors. Això va merèixer

les critiques de Casares, que molt probablement es va excedir en el to.

Barnola va quedar molt afectat per aquesta crítica exacerbada i més

tard, abans de publicar una llista de briòfits de Banyoles, va fer-la revi-

sar per Luisier. Finalment, Tenas publicà el 1918 una llista de 32 hepà-

tiques dels voltants d’Olot.

A les Illes Balears les primeres aportacions en l’estudi dels briòfits

també les van fer no especialistes, com l’occità Jacques Cambessèdes

(1799-1863), que el 1925 va visita Mallorca, Menorca i Eivissa. Tot i

que l’estada només va durar uns pocs mesos, va realitzar el primer

intent de catalogar la flora de les Illes. Molt més endavant destaquen

els treballs de Joan Joaquim Rodríguez Femenías (1839-1905), botà-

nic que va realitzar una obra botànica reconeguda internacionalment

—el 1866 va ser admès com a membre de la Societat Botànica de Fran-

ça. Rodríguez Femenías va elaborar una extensa llista de molses,

publicada el 1874. El 1904 va publicar a la Flòrula de Menorca un ca-

tàleg de molses d’aquesta illa. Tortes les dades van ser recollides pel

nord-americà Hermann Knoche (1870-1945) a la Flora Balearica pu-

blicada entre el 1921 i el 1923 en quatre volums.

Al País Valencià hi ha les citacions que Lagasca, García i Clemente

varen fer el 1802 d’unes espècies recollides pel darrer dels tres a

Titagües, als Serrans. Estrangers com Kunzel, Geheeb i Röll varen fer

diverses citacions al llarg del segle XIX. Ja en el XX, Francesc Beltran i

Bigorra (1886-1962) va col·laborar amb Casares i va realitzar estudis

briològics a Castelló de la Plana.
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L’aportació dels Allorge

Aquest era l’interessant però minso inventari que es van trobar el

matrimoni format per Pierre i Valia Allorge, quan a partir del 1927

varen fer exploracions per Catalunya i la resta de la península. A

Catalunya van fer una exploració al Montseny, des de Gualba a Santa

Fe. És allà on van descobrir una petita torbera amb Sphagnum i Dro-

sera, ara ja desapareguda. Les 76 espècies que recol·lectaren al Mont-

seny figuren en un extens catàleg que recollia dades sobre el sud i l’est

de la península.

El matrimoni Allorge va ser el nexe que va enllaçar els treballs de

Casares amb els dels briòlegs posteriors. Casares, que aleshores es tro-

bava a La Corunya, va mantenir una bona relació amb els Allorge i els

va acompanyar a llocs on havia descobert espècies interessants. El

1929, Casares va morir i van ser els Allorge els qui protagonitzaren la

major part dels estudis sobre briòfits a Espanya. Varen fer exploracions

fins al 1941, varen fer moltes recol·leccions i varen publicar un gran

nombre de treballs que abasten pràcticament tot el territori de l’Estat.

La Segona Guerra Mundial va arribar al territori francès i això no

només els va impedir fer nous viatges, sinó que va acabar de minar la

feble salut de Pierre, que va morir el 21 de gener del 1944. Havia nas-

cut el 1891.

Des d’aleshores, és Valia qui pren la responsabilitat en solitari. El

seu nom original era Valentine Sélitzky i havia nascut a Jouravlevska

(Rússia) el 1888. De molt jove va anar a viure a França i acabà adqui-

rint aquesta nacionalitat. Els estudis superiors els va fer a Lausana

(Suïssa). La tesi doctoral la va realitzar ja a París, a la Facultat de

Ciències i sota la direcció de Gaston Bonnier.

Valentine es va casar amb el botànic C.L. Gautin. Després d’enviu-

dar, es va casar amb Pierre Allorge, del Museu de Criptogàmia de
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París. Era el 1920 i tots dos iniciaven una vida en comú que significa-

ria també una estreta relació científica. Valia va ajudar el seu marit en

els treballs científics i el va acompnayar a diversos viatges per la Pe-

nínsula Ibèrica, les Açores, Guadalupe i Martinica. Després de la mort

de Pierre, Valia Allorge el va succeir en la direcció de la Revue Bryo-

logique et Lichénologique, càrrec que ocupà fins a la seva mort, el 24

de desembre de 1977.

Valia Allorge és un nom clau en l’inici de la darrera etapa de la brio-

logia catalana. El juliol del 1952 va ser convidada per Antoni de Bolòs,

aleshores director de l’Institut Botànic, per impartir un curs pràctic de

briologia a un grup reduït. Ja Prudenci Seró havia dedicat als briòfits

un curs de doctorat. La comunitat de briòlegs catalans, doncs, anava

adquirint bases teòriques i pràctiques per aprofundir en el seu treball.

El curs d’Allorge es va desenvolupar a tres zones diferents: la vall

de Núria, les muntanyes de Prades i els voltants d’Olot. Es pot dir que

aquell curset va ser definitu perquè Casas orientés la seva carrera cien-

tífica cap als briòfits. Va ser l’única que va publicar algunes notes i el

1954 va presentar una comunicació sobre briòfits corticícoles de Ca-

talunya al Congrés Internacional de Botànica de París. A més de no

abandonar aquests estudis, també va continuar l’estreta relació, cientí-

fica i d’amistat, amb Valia Allorge. Als anys 50 van coincidir diverses

vegades en reunions internacionals i Casas també la va acompanyar en

diverses exploracions. Així mateix, viatjava de tant en tant a París per

resoldre dubtes i treballar amb el material del Museu de Criptogàmia.

Quan Allorge va morir, Creu Casas va escriure una sentida necro-

lògica a l’Acta Botanica Malacitana —que no es publicaria, però, fins

al 1982. A més de recordar la seva trajectòria científica, Casas desta-

cava la seva companyia «sumament agradable i profitosa: la seva con-

versa sempre cordial i amable. Excel·lent coneixedora de les espècies

muscinals i de la seva ecologia, les seves observacions en les campa-
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nyes de camp i al laboratori varen ser molt útils. La seva tenacitat, el

rigor científic, el seu amor a la veritat eren exemplars».

Als anys 50, doncs, els treballs sobre briòfits a Catalunya havien

agafat consistència. Però el catàleg de plantes conegudes encara era

molt reduït. Aviat la tesi doctoral de Creu Casas començaria a ampliar

la llista.
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7. La gran expansió dels estudis sobre briòfits

Mentre Creu Casas elaborava la seva tesi ja havia publicat alguns

treballs sobre molses. Seró li havia facilitat material, Losa —amb qui

va anar a fer un mostreig a Mallorca— n’hi va donar de Palència i,

sobretot, hi havia les mostres que havia recollit en les seves sortides

amb Valia Allorge.

Casas té també un record especial per a Pere Montserrat. Quan el

professor Losa li va oferir de poder anar al seu laboratori per tal de

millorar els coneixements de botànica, ell tenia un col·laborador que

l’acompanyava en les seves expedicions de recol·lecció de plantes.

Era l’aleshores jove botànic Pere Montserrat (nascut el 1918), que Ca-

sas ja coneixia perquè assistia a les reunions convocades per Font i

Quer. Losa i Montserrat van recol·lectar al Principat d’Andorra i des-

prés per les terres de Palència i Zamora per fer l’estudi de les plantes i

la vegetació, però alhora recol·lectaren molses que donaren a Creu

Casas per a la seva determinació. Aquest treball va originar les seves

primeres publicacions sobre els briòfits.

Pere Montserrat era un jove molt actiu d’una ferma vocació natura-

lista i d’un entusiasme —que encara manté— que intentava comuni-

car a qualsevol que es trobés al seu costat i Creu Casas destaca que és

«una excel·lent persona i un bon amic». Amb el propòsit d’estudiar la
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flora i la fauna d’Aigüestortes, es van organitzar uns campaments a

l’estany Llong i Montserrat s’encarregà de l’estudi de la flora. Aquest

invità Casas per estudiar la flora briofítica la qual cosa va ser per a ella

un primer contacte molt important amb els Pirineus. El resultat no es

va publicar, però les recol·leccions de molses es van incloure a l’her-

bari avui anomenat BCB —segons la nomenclatura internacional, que

en aquest cas significa «Botànica Ciències Bellaterra».

Temps després es va crear l’Institut d’Estudis Pirenaics de Jaca i Pere

Montserrat es féu càrrec de la secció de Botànica fins a la seva jubila-

ció, amb la col·laboració del també botànic Lluís Villar. A l’herbari de

l’Institut de Jaca hi ha mostres de briòfits recol·lectats per ells dos i

que Casas i el seu equip van determinar.

Quan es jubilà el doctor Losa, Casas es va encarregar dels cursos de

botànica de la Facultat de Farmàcia. A l’arribada del nou catedràtic,

Salvador Rivas Martínez, aquest aprovà la decisió de Casas de dedicar-

se a la briologia i l’animà perquè prosseguís els seus treballs. Durant

els dos primers anys que Rivas ocupà la càtedra de Barcelona va orga-

nitzar un curset de fitosociologia dels Pirineus i va incloure Casas en

el grup d’assistents. Visitaren la Vall d’Ordesa i Benasc i la Vall

d’Aran. La recol·lecció de molses va ser important i va permetre apro-

fundir en el coneixement dels Pirineus.

Recollida i caracterització de molses

Per a la seva tesi va haver d’herboritzar el Montseny des dels 200

metres d’altitud fins al Matagalls i el Turó de l’Home, a uns 1.700. El

seu marit l’acompanyava sempre. Ja que tots dos treballaven, calia

aprofitar els caps de setmana i les vacances. Feien les sortides amb tren

o autocar i després, lògicament, tocava caminar molts quilòmetres. En

total, va obtenir més de 300 espècies. I és que el Montseny, en l’aspecte
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botànic mostra una gran diversitat. Les raons les trobem en la dife-

rència altitudinal des de la base als cims i la naturalesa del substrat, cal-

cària o silícia. Malgrat les contínues explotacions realitzades, sovint es

troben espècies encara no citades. Malauradament, també hi ha espè-

cies que ja han desaparegut del lloc on es trobaven.

La tesi es va publicar a Madrid en dos volums en els Anales del

Institut Botánico A.J. Cavanilles: tom XVI, del 1958, pàgines 121-126,

i tom XVII, del 1959, pàgines 21-174 —aquest segon és el catàleg d’es-

pècies. Conté un resum històric dels estudis briològics a Catalunya.

Després descriu la zona estudiada des del punt de vista geogràfic, geo-

lògic, climàtic, etc. Finalment, cita les agrupacions muscícoles i inclou

un índex de les espècies conegudes aleshores a Catalunya, que eren

366 de molses i 102 d’hepàtiques.
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Com que la tesi significava pràcticament entrar en un camp poc o

gens estudiat, havia de recollir totes les molses que trobava. Després,

ja feia recol·leccions més selectives. Per això, cal anar als llocs on se

sospita que, per les condicions de llum i humitat o d’altres detalls, hi

pot haver espècies rares o interessants.

Les molses s’observen primer amb lupa i, després, les diferents parts

de l’organisme s’estudien al microscopi. Casas destaca que són un

material molt agraït. Com que no retenen l’aigua, s’assequen de segui-

da i això permet conservar-les en bon estat a l’herbari. Però quan es

mullen es revifen ràpidament i adquireixen la morfologia de quan eren

vives. Això permet estudiar-les amb facilitat. Aquest fenomen es pro-

dueix encara que hagin estat desenes d’anys, potser un segle, guarda-

des a l’herbari. Naturalment, no reviuen, però sí que s’estufen i ens

ofereixen tots els detalls.

De les molses s’arrenquen fulles —dites fil·lidis en els briòfits—

per fer preparacions i observar-les al microscopi. Així es pot saber si

tenen nervis o no, la mida de les cèl·lules i si aquestes són rodones o

poligonals, si la fulla té un marge de cèl·lules més estretes... Pos-

teriorment s’ha d’observar la fructificació, si és que en tenen, i quines

formes presenta, si la càpsula —la part terminal de l’esperòfit, que fa

espores— s’obre o no normalment, si hi ha presència o absència de

peristoma —conjunt de dents que envolten la boca de la càpsula—, el

color i mida de les espores —els gèrmens que donaran lloc a nous indi-

vidus—, etc.

En el volum primer de la Flora dels Briòfits dels Països Catalans

—de la qual parlarem més endavant—, dedicat a les molses, Creu Ca-

sas, Montserrat Brugués i Rosa Maria Cros segueixen el mètode de

Jameson, utilitzat per altres autors europeus, i l’adapten a la nostra

flora. Així ofereixen les claus per a la classificació d’aquestes plantes.

Són 34 pàgines on es descriuen una sèrie de caràcters que, depenent
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de si estan presents o no a la mostra que estudiem, ens guien cap a un

grup o un altre. Així, la primera observació és constatar si la planta

té «làmina dels fil·lidis formada per cèl·lules estretes i verdes, els clo-

rocists, que alternen amb cèl·lules grosses i hialines, els hialocists;

planta amb ramificació fasciculada». En cas afirmatiu, ens trobem

davant d’un membre del gènere Sphagnum i el manual ens adreça a

una pàgina concreta, on es descriu. En cas contrari, hem d’estudiar la

segona possible característica: «Planta de color verd fosc, bru, rogenc

o negrós, saxícola; càpsula dehiscent per 4 fissures longitudinals». En

aquest cas tenim un exemplar del gènere Andreaea. Si tampoc no s’hi

donen aquests caràcters, hem de seguir observant si apareixen els que

se’ns assenyalen més endavant, mirar els fil·lidis, les càpsules, el peris-

toma, la presència o absència de nervi, la mida i forma de les cèl·lules,
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el marge... Si els fil·lidis estan «disposats en dues files sobre el cauli-

di, dístics, o en més de dues files i coplanats», se’ns adreça a l’apartat

A, on haurem d’anar discriminant altres característiques dels fil·lidis.

Si els fil·lidis, almenys els superiors, «tenen punta hialina o el nervi

excurrent (que sobresurt de l’extrem superior) en un pèl hialí (inco-

lor i transparent o translúcid)», hem d’anar a l’apartat B i seguir estu-

diant els fil·lidis i després, si s’escau, les cèl·lules, la càpsula, el nervi...

Tot aquest llenguatge és incomprensible per al profà, però es tracta

d’una excel·lent sistematització que permet, al botànic, esbrinar l’es-

pècie que té a les mans i aprofundir en el seu coneixement en l’apartat

corresponent. Reproduir aquestes poques descripcions no té altre

objectiu que mostrar com, en un camp tan extens i on les diferències

poden ser tan difícils de copsar, els anys de recerca han permès arribar

a establir un sistema molt ben estructurat que ofereix les claus per a la

classificació dels exemplars. I també com és de laboriós, moltes vega-

des, establir aquesta classificació, degut a les nombroses característi-

ques que s’han d’estudiar quan la pertinença a una espècie no és tan

evident com en altres casos.

Hi ha una tercera cosa que podem destacar: quan Creu Casas feia la

tesi i publicava els primers treballs, tenia a la seva disposició, com hem

explicat, molt poc material de suport i un immens camp per córrer al

nostre país. Per això, encara és més important destacar com aquest

mig segle de dedicació als briòfits li ha permès, junt amb el seu equip

i els seus col·legues d’altres universitats, establir aquesta base per als

estudis posteriors.

De la interinitat a la plaça fixa

Creu Casas va ser una de les últimes persones que encara va haver

de llegir la seva tesi a Madrid. Era el 1951 i un cop obtingut el títol de
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doctora, li van poder prorrogar quatre anys més la plaça d’adjunt. El

problema va sorgir al cap d’aquests temps, ja que la llei no especifica-

va res. Mentre es produïen canvis en el ministeri, el problema queda-

va sense resoldre. Per això, la decisió quedava pràcticament en mans

de les universitats. Com que no se sabia molt bé què calia fer, van pas-

sar els adjunts interins a la categoria de professors ajudants. Al cap de

dos anys, davant del buit legal, van tornar a convocar oposicions, que

Creu Casas va superar novament. Això obria la porta a vuit anys més

de feina com a professora adjunta interina. En total, va estar 18 anys

d’aquesta forma provisional.

En aquest temps, la llei ja s’havia modificat i s’havia creat la figura de

professor agregat. Casas destaca que sempre va tenir molta sort i ex-

plica que quan es van convocar aquestes oposicions va correspondre

117

Una sortida amb alumnes, a Nou Creus, a la Vall de Núria. L’acompanya el seu marit,

segon per l’esquerra al davant.



fer-les, segons l’alternança que s’establia, reservades als adjunts. De

tot l’Estat, només ella tenia l’antiguitat i les condicions exigides per

optar a la plaça. Ser l’única candidata, òbviament, no significava ob-

tenir la plaça, sinó que calia superar les proves, cosa que Creu Casas

va fer. A més, se li oferia la possibilitat de canviar de facultat i així va

deixar Farmàcia i va passar a ser professora agregada de Fitogeografia

a la càtedra de Botànica de la Facultat de Biologia de la Universitat de

Barcelona.

Abans, havia hagut de suplir Losa un cop aquest es jubilà. Aquesta

jubilació també va obligar a convocar oposicions a la càtedra. Potser

no pensava que realment tingués possibilitats d’obtenir-la, però

Casas s’hi va presentar. Era una mena de prova, veure si era capaç d’a-

frontar un examen d’aquestes característiques. Es varen presentar

cinc candidats per a dues places i ella va quedar tercera. Però, en aca-

bar, un grup de noies estudiants va anar a felicitar-la: era la primera

dona que feia oposicions a una càtedra de Farmàcia. Més tard seria la

primera dona que obtindria una càtedra de Botànica a tot l’Estat.

Però amb això ens hem avançat massa en el temps. Abans cal explicar

com Creu Casas va desenvolupar el camí que havia obert en l’estudi

i catalogació dels briòfits.

Dos centenars d’articles científics

En un article publicat el 1976 a l’Acta Phytotaxonomica Barcino-

nensia, editada pel Departament de Botànica de la Universitat de Bar-

celona, Creu Casas descriu l’estat, en aquell moment, de la recerca

sobre briologia a l’Estat espanyol. Comença l’article citant una frase

escrita per Valia Allorge i P. Richards el 1953: «Els briòfits de la

Península Ibèrica no són menys abundants i variats que la resta dels

espermatòfits i són molt menys coneguts. Sens dubte, la Península
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Ibèrica és una de les més riques, així com una de les més diversificades

regions d’Europa.»

Casas destaca, a continuació que, efectivament, a la Península hi ha

diversitat de zones que ofereixen una gran riquesa de molses, tant al

nord, amb un clima favorable, com a la zona mediterrània o a zones

àrides del centre, on les condicions semblen molt menys adequades. I

després de comentar que aquestes condicions obliguen a escollir molt

bé el moment oportú per recollir exemplars a certs llocs, destaca que

existeixen moltes espècies adaptades a condicions extremes i en llocs

aparentment molt poc atractius per als briòlegs. Així, comenta que

dels Monegros havien publicat aleshores 45 espècies —ara ja són vora

un centenar— i del Cap de Gata, amb un clima semidesèrtic, 75.
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L’article inclou un interessant histograma referit al nombre de tre-

balls sobre brioflora publicats a l’Estat espanyol al llarg dels anys.

Cada barra, que abasta cinc anys, conté també la separació entre tre-

balls realitzats per autors de l’Estat espanyol, per autors estrangers i

treballs fets en col·laboració. S’observa que des de mitjan del segle

XIX els treballs són escassos i en bona part fets per estrangers. Precisa-

ment els treballs fets per botànics de fora provoquen un significatiu

augment del nombre de publicacions entre 1875 i 1885, però després

el gràfic torna a baixar.

A partir del 1900 es produeix un augment més important, a causa en

bona part als treballs de Casares i Luisier i, després de la mort del pri-

mer, per Pierre i Valia Allorge. S’observa clarament com la contribució

d’autors espanyols és molt superior des d’aquell any fins al 1925, quan

la major part de treballs són d’estrangers. Hi ha una lògica disminució

deguda a la Guerra Civil i després es torna a produir un augment.

Però la pujada més important en el nombre de publicacions es dóna

en els períodes 1950-55 i 1955-60 i, com s’observa, la participació

d’investigadors estrangers és poc destacada. Recordem que fou en

aquell moment, el 1952, quan per iniciativa d’Antoni de Bolòs es va

convidar Valia Allorge a fer un curset de briologia. Als anys 60 torna

a disminuir la producció, però en el quinquenni 1970-75 s’observa el

major creixement i el nombre de treballs arriba als 40, gairebé el doble

que en cadascun dels productius quinquennis de 50 i del 55.

D’altra banda, en el volum V dels Treballs de l’Institut Botànic de

Barcelona, editat el 1979, s’ofereix una recopilació de les referències

bibliogràfiques sobre la flora briològica hispànica, elaborada per Creu

Casas, Montserrat Brugués i Rosa Maria Cros. Recollint els treballs

de Creu Casas publicats abans del 1960, en comptem 21, essent el pri-

mer «Algunas briófitas del macizo del Garraf», que va aparèixer a la

Collectanea Botanica el 1951 (volum 3, pàgines 69-75). Tret d’un sig-
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nat amb Seró, M. Ubach i Vives, tots porten només el nom de Casas.

Els treballs es refereixen al Berguedà, Vall de Núria, Olot, Cap de

Creus, Pirineus centrals, Andorra, Illes Balears i el nord d’Espanya,

entre altres llocs.

Aquesta recopilació es basava en la que Seró havia anat fent anotant

les separates que apareixien i basant-se en totes les dades recollides

anteriorment per Colmeiro. Buscant noves referències, entre altres

llocs, al Jardí Botànic de Madrid i al Museu d’Història Natural de

París, es va poder elaborar aquesta nova llista.

L’any 2000, les tres autores de la recopilació, junt amb Cecília Sérgio,

del Museu, Laboratori i Jardí Botànic de Lisboa, varen publicar, com

a volum XVII dels Treballs de l’Institut Botànic de Barcelona, una

nova llista, actualitzada, més completa, de les referències bibliogràfi-

ques sobre flora briofítica ibèrica. Hi apareixen vora 1.500 referències,

des del 1779 al 1999. Es culminava així un projecte de recerca aprovat

el 1997 per la Dirección General de Enseñanza Superior i que és una

obra de referència de valor inestimable per a tots els briòlegs.

Una de les coses que interessa destacar aquí és que l’opuscle ocupa

52 pàgines i els treballs signats per Creu Casas, sola o amb altres col·le-

gues, ja en necessiten quasi cinc i mitja. Comptem 157 treballs. Per

tant, si el total s’acosta als 1.500, en 48 anys —del 1951 al 1999— Creu

Casas hauria estat autora o coautora de més del 10% de tots els tre-

balls sobre briòfits de la Península Ibèrica publicats des del segle XVIII.

Aquestes xifres donen una idea quantitativa de la feina realitzada en

aquest camp per Casas. Però seria una valoració incompleta si ens

limitéssim a aquestes dades, ja per sí molt significatives. Cal valorar la

feina de Casas en el camp de la briologia també des del punt de vista

de la seva voluntat d’ampliar el nombre de persones que es dedicaven

a aquest camp. I també cal destacar la manca de mitjans que en la

major part de la seva carrera va tenir.
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En aquest darrer aspecte, Casas recorda que en l’època de Seró a la

Facultat de Biologia no tenien diners ni per comprar segells. Tot va

anar millorant a poc a poc quan Losa, a la Facultat de Farmàcia, va po-

der obtenir alguns diners per fer sortides gràcies al fet que era membre

del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques). Però en

el camp estrictament universitari, no hi havia mitjans econòmics. Totes

les despeses de la tesi van sortir de la butxaca de Creu Casas i el seu

marit. Fins i tot els viatges a París al Museu d’Història Natural se’ls

pagaven ells. Tampoc no hi havia diners per comprar els millors llibres

i per això havien de treballar amb manuals força rudimentaris. Als

anys 60, la situació, en aquest aspecte, milloraria poc i caldria esperar

uns anys per rebre ajuts significatius, com veurem al capítol següent.

La immediata postguerra va ser molt difícil en tots els aspectes i la

recerca científica no era, òbviament, una excepció. Però les coses tam-
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poc no van millorar gaire els anys següents. Al començament dels 60,

el percentatge del PIB dedicat a recerca a l’Estat espanyol era el 0,2%,

molt lluny, no ja del 3,3% que aleshores hi dedicaven els Estats Units,

sinó també de l’1,4 o 1,5% que solien esmerçar-hi els països europeus

més avançats —el Regne Unit era l’excepció i ja hi dedicava el 2,3%.

A més, l’Estat prestava atenció gairebé exclusivament als sectors que

considerava importants per al desenvolupament econòmic i industrial.

No semblava aquest el cas dels briòfits.

Tampoc no era la briologia una ciència que obligués a grans despe-

ses en material. Però per poc que es necessiti, una despesa important

són les sortides, tant per a fer recollida de material com per a consul-

tar altres col·legues o institucions. Tot això havia de sortir, majorità-

riament, de la butxaca dels propis investigadors.

Les reunions de briòlegs

Si el 1952 Antoni de Bolòs organitzava el curset de briologia, el

1968 va ser el seu fill, Oriol de Bolòs, qui, junt amb Salvador Rivas

Martínez —fill de Salvador Rivas Goday— varen patrocinar-ne un

altre. Hi varen assistir deu professors de tot Espanya, que durant deu

dies foren introduïts en la recol·lecció i classificació de les molses i les

hepàtiques.

Si la briologia catalana, de la mà de Creu Casas, ja havia mostrat un

important creixement, aquella trobada marca l’esclat de la briologia

espanyola. Així s’entén el gran salt en la producció de treballs tal com

es veu en el gràfic abans comentat. L’abril del 1969 es va celebrar,

també a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, una pri-

mera reunió de briòlegs, dirigida per Casas, a la qual assistiren: Miguel

Ladero Álvarez i Manuel Costa Talens, de la Facultat de Farmàcia de

la Universitat de Madrid; Mª Luisa López y Fernández i Esther Fuertes
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Lasala, de les Facultats de Farmàcia i Ciències de la Universitat de Na-

varra; Juan Varo Alcalá, de la Universitat de Granada; Rosa Mª Simó

Martínez, de la Facultat de Ciències de la Universitat d’Oviedo; María

Rodríguez de la Cuesta, de la Facultat de Ciències de la Universitat de

La Laguna; María Monzó, de la Facultat de Ciències de la Universitat

de Madrid, i Juan Seoane Camba, de l’Institut d’Investigacions Pes-

queres de Vigo.

En aquesta reunió es varen realitzar conferències sobre diversos

temes: morfologia, organografia, anatomia i sistemàtica dels briòfits.

També es van dur a terme exercicis pràctics de determinació d’espè-

cies en el laboratori, així com recol·lecció i reconeixement en treballs

de camp.
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Una de les sortides es va fer al vessant nord del Tibidabo, vora de la

Font Groga. Allà, a 500 metres d’altitud, es van reconèixer diverses

espècies que es troben dins d’alzinars. Al vessant nord de Montserrat,

entre els 700 i els 800 metres, i en els barrancs es van trobar moltes es-

pècies basífiles del sòl i saxícoles. Finalment, la fageda de Santa Fe del

Montseny, a mil metres, va oferir diverses espècies acidòfiles. En total

es varen recol·lectar 120 espècies, estudiades després al laboratori. I

com a mostra que la recerca sempre depara sorpreses, a la fageda de

Santa Fe es va localitzar una espècie, Rhytidiadelphus loreus, que fins

aleshores només s’havia vist, a Catalunya, a alguns punts del Pirineu.

Una de les iniciatives que sorgí de la reunió va ser crear un grup

d’intercanvi de molses. Cada investigador en recollia en el seu lloc de

residència i les mostres s’enviaven a Barcelona. Tots els briòlegs es

comprometien a enviar cada any deu espècies de molses o hepàtiques

que fossin interessants per formar part de la Briòteca Hispànica. La

primera col·lecció es va distribuir el març del 1970. En total, eren 140

mostres numerades. La llista es va publicar al volum 10 de l’Acta

Phytotaxonomica Barcinonensia, editat el 1972. Avui aquest grup

d’intercanvi segueix actuant i les més de 20.000 mostres repartides han

servit per anar conformant herbaris cada cop més complets.

Una altra idea que en sorgí va ser un curset d’algologia, que el pro-

fessor Seonane va convocar per l’any següent a Vigo. Els briòlegs que

havien assistit al primer curset hi varen acudir i van realitzar mostrat-

ges per les zones costaneres de Pontevedra. D’aquesta forma, es dona-

va un impuls a l’estudi de les criptògames. L’any següent va ser

Tenerife la ciutat on es traslladaren els botànics, ja que la professora

Beltran havia ofert el laboratori de la Universitat de La Laguna per fer

un curset sobre fongs. A més dels assistents als dos cursets anteriors,

també hi anaren pteridòlegs i liquenòlegs. Els briòlegs aprofitaren per

fer recol·leccions a l’illa.
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En aquell moment, Creu Casas va pensar que les reunions de diver-

sos grups eren interessants, però que fer sortides només de briòlegs

seria molt més productiu. Per això, les trobades perderen el caràc-

ter de cursets i passaren a denominar-se reunions. Es tractaria de jorna-

des de treball que servirien per recórrer zones inexplorades. Aquestes

reunions se celebrarien cada dos anys, mentre se seguirien convocant

trobades de criptogàmia en general. El primer fruit en aquest camp va

ser el I Simposio Nacional de Criptogamia, celebrat el 1972 a Pamplo-

na. Els posteriors se celebraren a Madrid (1975), Màlaga (1978), Bar-

celona (1981) i Múrcia (1983) i a d’altres ciutats. Aquest any se cele-

brà l’últim a Múrcia.

Quant a les reunions de briologia, la quarta i la cinquena es van

celebrar a Almeria. La primera d’aquestes dues reunions corresponia

a l’any 1972, però, de fet, va tenir lloc a a la fi de l’any anterior —del

16 al 21 de desembre. La reunió es va fer al petit poble costaner de San

José. Tot i que el territori, a la serra del cap de Gata, no sembla la més

adequada per trobar-hi molses i hepàtiques, un treball signat per Creu

Casas i Rosa María Simó al volum 10 de l’Acta Phytotaxonomica

Barcinonensia (pàgines 5-9) destaca la troballa que va fer la segona de

les autores en una de les excursions. Es tractava d’una planta que de

seguida es va poder encabir en el gènere Pyramidula, però alguns

caràcters no corresponien amb exactitud a la Pyramidula tetragona,

que és la que figura en els manuals europeus. Ja a Barcelona, es van

comprovar les diferències en comparar-la amb una mostra extreta de

l’exsiccata Austro-Hungarica.

Atesa la situació del Cap de Gata, es va sospitar que la mostra podia

pertànyer a la Pyramidula algeriensis nord-africana. La còpia de la

descripció, proporcionada per Valia Allorge, va permetre constatar les

semblances amb aquesta espècie. El març de l’any següent, en una

nova visita al lloc, Rosa Maria Simó va trobar-ne un altre exemplar, en
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un estat de fructificació molt més avançat. Tot i que el grup va fer un

profund rastreig, no se n’hi va localitzar cap altre. Es tractava de la

primera vegada que es localitzava una planta del gènere Pyramidula

a la península. Temps després, Montserrat Brugués va demostrar,

amb un treball molt acurat, que, en realitat, P. algeriensis és sinònim

de P. tetragona —hi havia alguns errors en les descripcions que s’ha-

vien utilitzat.

En la mateixa reunió es va trobar Ephemerum recurvifolium, també

nova aportació a la flora espanyola.

En el mateix volum, Creu Casas signa en solitari un article (pàgines

10-15) sobre una nova troballa, encara més impactant i, com veurem,

a la qual donà un valor emotiu. Estava realitzant la segona visita a la

zona de San José, cercant més exemplars de Pyramidula, quan va veure

una petita molsa que omplia les esquerdes de les roques. Estava total-

ment fructificat i allò que li va cridar l’atenció va ser l’aparent tonalitat

i brillantor argentada produïda pels pèls i les caliptres. No aconseguí

deduir en aquell moment de quin gènere es tractava, però sospitava

«que havia trobat alguna cosa interessant». Els seus companys Esther

Fuertes i Miguel Ladero també en van recollir uns exemplars una mica

més amunt.

En el procés d’identificació, Casas va veure que no hi havia cap

gènere semblant a aquell a les flores europees. Però amb algunes ca-

racterístiques molt típiques va poder deduir, a partir d’una publicació

de 1924 de Brotherus, que la mostra pertanyia al gènere Goniomi-

trium, que està representat per tres espècies en l’hemisferi austral,

mentre una quarta espècie es troba en el centre d’Àfrica. L’estudi de

la molsa va descartar tres de les possibilitats i només quedava l’opció

que pertanyés a l’espècie G. africanum.

Per escatir si ho era, Casas va haver de realitzar una laboriosa recer-

ca que serveix d’exemple sobre les dificultats que comporta classificar
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una espècie que no sigui de les més o menys usuals a les nostres lati-

tuds. En primer lloc, va rebre l’ajut de F. Bellot, director de l’Institut

Botànic de Madrid, que li va facilitar una còpia de la descripció de G.

africanum publicada el 1881 per C. Müll. E.A. Schelpe, de la Univer-

sitat de Ciutat del Cap, que li va enviar una mostra recollida per ell

mateix el 1963 a la ciutat sud-africana de Bloemfontein. I, finalment,

Valia Allorge li va fer arribar una descripció resumida de T.R. Sim, de

l’any 1926, i una mostra que, com l’enviada per Schelpe, provenia de

Bloemfontein i que havia extret dels exsiccata d’A. Rehmann Musci

Austro-Africani 1875-77.

Amb tota aquesta documentació, Casas va estudiar a fons la mostra

i la va comparar i va constatar que hi havia diferències notables. A par-

tir d’aquí, calia contemplar altres dades. Només la descripció de Sim

esmentava també l’altura a què s’havia recollit, molt més amunt que la

mostra d’Almeria. També es veia que les tiges eren més curtes i les

fulles més grans, així com altres diferències morfològiques.

Amb tot això, Casas considerava que aquella mostra pertanyia a

una nova espècie. I va proposar anomenar Goniomitrium seroi, en ho-

menatge a Prudenci Seró, la persona a qui devia haver-se iniciat en el

camp de la briologia.

Doblant el nombre d’espècies conegudes

En la recopilació realitzada en la seva tesi, Casas havia trobat cita-

des, a Catalunya, 366 espècies de molses i 102 d’hepàtiques, és a dir,

un total de 468 briòfits. El 1985, Casas podia comptabilitzar als Països

Catalans, després dels seus treballs i els del seu equip i els d’altres

briòlegs, unes 650 espècies de molses i 150 d’hepàtiques, és a dir, unes

800 espècies en total. En uns trenta anys, gairebé s’havia doblat el

nombre d’espècies caracteritzades. I una quinzena d’anys després, la
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xifra ha seguit augmentant i actualment es coneixen 880 espècies de

briòfits. Això representa el 85% de les espècies que hi ha a la Pe-

nínsula Ibèrica i el 52% dels actualment catalogats a Europa. És a dir:

pràcticament una de cada dues espècies de briòfits que es troben a

Europa es poden veure als Països Catalans —n’hi hagi o no a altres

zones del continent.

Pel que fa a la Península en conjunt, el 1947, Pierre Allorge estima-

va que hi podia haver un total de 930 espècies, entre molses i hepàti-

ques. Segons les dades recopilades el 1976, Casas comptava 655 espè-

cies de molses i 250 d’hepàtiques. El total, de 905, s’acostava força a

les previsions d’Allorge. Però encara quedaven moltes zones inexplo-

rades i la llista havia d’ampliar-se.

Si bé Casas i el seu equip han dedicat un gran esforç al territori cata-

là, també han realitzat nombrosos estudis per la Península. Casas ha

estudiat els sistemes Ibèric i Central i Sierra Nevada. Pel que fa als

Països Catalans, es va establir una col·laboració entre les Universitats

de Lisboa i Autònoma de Barcelona per fer prospeccions a diverses

comarques alacantines. A aquests treballs cal afegir els que ha fet F.

Puche a les comarques de València i Castelló. Pel que fa a les Illes, junt

als treballs realitzats per Casas i el seu equip cal destacar la feina de J.

A. Rosselló, que ha revisat la brioflora balear.

També cal destacar, com a feina de promoció de la recerca en brio-

logia, la fundació de la Sociedad Española de Briología (SEB). Casas

va fer la proposta durant el VII Simposio Nacional de Botánica Crip-

togámica, l’any 1987. D’aquesta forma es podia donar un pas més en

promoure la relació entre els briòlegs i donar a conèixer les activitats

del grup. Casas en va ser elegida, lògicament, presidenta. La SEB

compta actualment amb un centenar de socis, entre els quals també hi

ha estrangers. I el març del 1992 es va començar a publicar el butlletí

que, semestralment, dóna notícia dels actes que du a terme la SEB i



publica notes i treballs sobre briòfits d’àmbit local. El volum 18-19,

doble, estava merescudament dedicat a la trajectòria científica de Creu

Casas. Correspon al mes de novembre del 2001 i conté dinou treballs

de recerca, precedits d’un text de dues pàgines on es destaca el paper de

Creu Casas.

Aquest text explica que cap a la fi dels anys seixanta la criptogàmia

a l’Estat espanyol a penes estava desenvolupada i que hi treballaven un

reduït nombre de professionals. Es destaca que va ser el curs de brio-

logia del 1968 allò que va tenir com a conseqüència l’expansió d’a-

quest estudis. Junt al seu impacte en briologia, també va convidar a fer

reunions i grups semblants en camps com la ficologia, la micologia i la

liquenologia. El text acaba repetint la pregunta que es fa sovint als

briòlegs procedents de l’Estat espanyol a reunions internacionals: per
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què n’hi ha tants? Naturalment, n’hi ha molts en comparació amb els

especialistes que hi pot haver en altres àrees o amb els briòlegs que hi

ha a altres països. «Part de la responsabilitat —responen— la té, sens

dubte, el suport que sempre hem trobat en la doctora Casas per ini-

ciar el nostre camí». I és que junt a la qualitat i quantitat dels seus tre-

balls, un dels grans mèrits de Creu Casas ha estat saber transmetre la

seva passió pels briòfits i ajudar a formar, gairebé sense proposar-s’ho,

un nombrós grup de deixebles i col·laboradors que han ajudat a con-

solidar el món de la recerca en briologia.
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8. La Universitat Autònoma: la culminació 

de la tasca científica

Creu Casas sempre ha cregut que de tant en tant és bo canviar,

conèixer altres llocs i ambients, noves formes de treballar. Per això en

cert moment va passar de la Facultat de Farmàcia a la de Biologia. Allà

es trobava molt bé, acompanyada de persones com Oriol de Bolòs o

Josep Vigo. Aquest darrer, nascut el 1937, era llavors una promesa que

no trigà a fer-se realitat. Hi ha mantingut fins ara una amigable rela-

ció, n’ha rebut ajuda i coneixements botànics i li ha d’agrair la revisió

que va acceptar fer de la redacció i l’ortografia de la Flora de briòfits

dels Països Catalans.

També hi va trobar Àngels Cardona, que la substituiria a la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (UAB) després de la seva jubilació, i

Xavier Llimona, avui catedràtic de Botànica a la Universitat de Bar-

celona, que s’ha dedicat sobretot a l’estudi dels líquens i dels macro-

micets. A més, hi havia un grup d’alumnes tot just llicenciats entre els

quals han destacat Jaume Terradas (n. 1943) i Ramon Folch (n. 1946).

Terradas és catedràtic d’Ecologia a la UAB i durant uns quants anys

va dirigir el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions

Forestals, creat el 1987), on actualment segueix investigant. Folch és

autor de la Vegetació dels Països Catalans (1981) i va dirigir, entre

altres obres, la Història Natural dels Països Catalans, que comprèn

quinze volums i que es va començar a publicar el 1984.



Hi havia, doncs, bones companyies i bon ambient. Però el 1971 es

va convocar un concurs de mèrits entre professors agregats de

Botànica. L’objectiu era proveir la plaça de catedràtic de Botànica de

la UAB, encara vacant. Casas havia dubtat de fer la sol·licitud. Però

probablement la raó que la féu decidir va ser la possibilitat de ser cate-

dràtica, la qual cosa culminaria la seva carrera acadèmica. Casas va

concursar i va aconseguir el nomenament.

Amb el canvi d’universitat, Casas va conèixer dues joves professo-

res ajudants, Montserrat Brugués i Rosa Maria Cros. S’havien llicen-

ciat el 1970 a la Universitat de Barcelona i de seguida passaren a l’aca-

bada de crear Universitat Autònoma. Els estudis de biologia encara no

es feien al campus de Bellaterra, que s’anava construint a poc a poc.

Brugués i Cros feien classe a uns 11 alumnes en uns barracots prefa-
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bricats situats a l’Hospital de Sant Pau. No tenien ni tan sols micros-

copis i sovint havien de fer ús de material procedent de la Universitat

de Barcelona.

A la fi del curs 1970-71 va arribar la nova catedràtica. No la conei-

xien gaire, ja que només l’havien tinguda els escassos dos o tres dies de

classe que, en tot el curs, els briòfits tenien reservats. Casas pràctica-

ment no va viure l’ambient dels barracots, perquè cap al mes de setem-

bre, iniciant el curs següent, ja es van traslladar al campus de Be-

llaterra. L’arribada d’una persona nova sempre pot despertar certa

inquietud sobre les línies que primarà o els col·laboradors amb qui

comptarà. A Brugués i Cros, Creu Casas les va deixar llibertat total

per triar el camp de treball i d’investigació.

Per continuar exercint la docència a la Universitat calia fer la tesi

doctoral i les dues professores varen decidir de fer l’estudi briofític

d’alguna zona de Catalunya. Hi havia molt espai per triar i Montserrat

Brugués preferí fer un estudi sobre la presència de la flora briofítica

que creix sobre els gresos rojos del Buntsandstein, un dels períodes

del Mesozoic. Pel que fa a Rosa Maria Cros, Casas li va aconsellar

que, per tal d’establir comparacions amb els estudis que ella mateixa

havia realitzat del Montseny, explorés la serralada del Montnegre, de

vegetació més mediterrània.

Un cop realitzades les tesis i ja introduïdes en el món de la briolo-

gia, optaren per continuar en aquest camp —en part, probablement,

per l’entusiasme que la nova catedràtica les devia encomanar.

Amb elles va formar el que van anomenar Laboratori de Briologia,

dintre de la Unitat de Botànica de la Facultat de Ciències. Amb el

temps, tant l’opció de Casas de comptar amb Brugués i Cros, com la

d’aquestes de dedicar-se a la briologia, s’ha demostrat molt encertada

i molt valuosa per a la botànica catalana. Totes dues han esdevingut

unes expertes briòlogues reconegudes internacionalment. Tot i que

135



feien moltes hores de classe, varen poder realitzar estudis a moltes

zones de la Península. L’equip ha realitzat molts treballs també amb

investigadors portuguesos, particularment amb Cecília Sérgio i amb

briòlegs d’altres països europeus. Tot plegat ha permès obtenir un bon

coneixement del territori —tot i que encara hi ha moltes zones poc o

gens estudiades—, imprescindible per fer després el treball de síntesi.

En això hi van influir positivament els canvis experimentats en la

situació política i econòmica, que van permetre rebre importants ajuts.

Casas explica que «mercès als ajuts concedits per la Dirección General

de Investigación Científica y Técnica (DGICYT) als projectes d’estu-

di presentats i aprovats, hem creat al Departament de Botànica de la

UAB la biblioteca briofítica més important actualment a l’Estat es-

panyol. Amb les Accions Integrades concedides pel Ministeri hem

obtingut recursos amb els quals hem establert una relació permanent

amb el Laboratori del Jardí Botànic de Lisboa, la qual cosa ens ha per-

mès fer exploracions en diferents zones de Portugal, de l’oest d’Espa-

nya, Sierra Nevada i Catalunya i consolidar l’amistat amb la nostra

col·lega portuguesa Cecília Sérgio, amb qui, a més, mantenim una es-

treta col·laboració. El resultat de totes les recol·leccions promocio-

nades per les Accions Integrades, així com les de la DGICYT, han

estat publicats. Cal esmentar que en totes les propostes hi ha figurat

tot l’equip de briòlegs de la UAB i que per la capacitat de treball de

l’equip els ajuts sempre són insuficients».

De l’herbari BCB a la Flora de Briòfits dels Països Catalans

L’herbari de briòfits de la UAB es basa, sobretot, en les recol·leccions

efectuades per Casas des de l’any 1942. També van passar a formar part

del l’herbari les recol·leccions realitzades per Losa i Montserrat a Can-

tàbria i a Menorca. L’herbari es va anar enriquint amb les campanyes

136



realitzades posteriorment per Creu Casas i les seves col·laboradores i

per alguns alumnes que per fer la tesi doctoral o la tesina exploraven

alguna part de Catalunya. També s’han inclòs a l’herbari les col·lec-

cions de Prudenci Seró —que incloïa l’exsiccata Dismier— i de Josep

Vives, donades generosament per les seves famílies. L’any 1997 va fina-

litzar el procés d’informatització de l’herbari, imprescindible per fer

una consulta àgil. Annexa a l’herbari està la col·lecció Brioteca Hispá-

nica, amb uns 1.850 espècimens, resultat d’un intercanvi de mostres

entre briòlegs espanyols.

Ara, l’herbari, anomenat en la nomenclatura internacional herbari

BCB —de Botànica Ciències Bellaterra— conté més de 50.000 mos-

tres —40.000 de molses i 10.000 d’hepàtiques, aproximadament. És

aquest herbari el que ha permès elaborar la Flora de briòfits dels Països

Catalans. Es tracta de dos volums, dels quals el primer, corresponent

a les molses, es va publicar l’any 2001. El 2002 va rebre el Premi de la

Crítica Serra d’Or al millor llibre científic en català de l’any. La realit-

zació i la publicació del treball va ser possible gràcies a l’Institut

d’Estudis Catalans.

L’obra va ser elaborada per Casas, Brugués i Cros i va comptar amb

la col·laboració d’Anna Barrón, Iolanda Filella i Elena Ruiz. Les dues

primeres van ser autores dels dibuixos. L’obra significa una síntesi dels

coneixements sobre briòfits que, gràcies a Casas, s’han anat acumulant

en aquests anys. En el pròleg, Josep Vigo afirma: «Tots els naturalis-

tes catalans —i tots els botànics d’Europa— sabem prou que l’equip

de recerca a què pertanyen les autores d’aquest llibre és un dels capda-

vanters en l’estudi de les plantes briofítiques. La doctora Creu Casas,

que n’és ànima i guia, s’ha dedicat amb una constància admirable a

aquesta tasca des de fa molt de temps; ha creat escola i ha orientat o

impulsat pràcticament tots els grups de briòlegs que avui treballen, no

solament a casa nostra, sinó també arreu de la Península. No cal dir
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que el seu equip, dins el qual tenen un paper important les coautores

de l’obra, Montserrat Brugués i Rosa M. Cros, ha aconseguit resultats

més que notables, ben valorats pels especialistes i admirats, amb una

mica d’enveja, pels col·legues d’altres branques de la botànica.»

No sempre les recerques valuoses i prolongades es plasmen en tre-

balls de síntesi que serveixen tant a especialistes com a aficionats. Per

això, aquesta Flora té una gran importància, perquè gràcies a un labo-

riós treball aconsegueix reunir tots els coneixements actuals sobre els

briòfits dels territoris de parla catalana. Al capítol anterior ja hem

posat un exemple de com el llibre sistematitza i facilita la classificació

de les molses. A més, conté la descripció i dibuixos de la planta o de

les seves parts per a totes les espècies. També inclou un glossari i nor-

mes per a la recol·lecció i conservació de les molses.

Es tracta d’obres que no es poden fer sense el concurs d’institucions

i que tot i ser minoritàries es posen a l’abast a un preu assequible. Però

aquesta no és l’única obra que ha patrocinat l’Institut d’Estudis Cata-

lans en aquest camp. L’any 1985 el mateix equip i també amb el patro-

cini de l’IEC, va iniciar la publicació d’un atles de briòfits que abraça

la península Ibèrica, Balears, Canàries, Açores i Madeira. Aquest tre-

ball es basa en la revisió de cadascuna de les dades publicades i con-

sistirà en una col·lecció de mapes de distribució de les espècies de briò-

fits més notables. En aquest projecte participa Cecília Sérgio. Fins ara

s’han publicat 200 mapes i hi ha prevista la publicació de 50 més.

També és interessant citar un treball encarregat per la Reserva

Natural de La Maçana, a la part nord de l’Albera. Els gestors d’aquest

espai tan interessant encarregaren a Casas, Brugués i Cros l’estudi dels

briòfits de la reserva. Tot i que per edat Casas ja no va anar a les cam-

panyes de recol·lecció, va participar activament en aquest treball. Com

es fa amb totes aquestes recerques, el treball es va publicar. Cal desta-

car, però, que a diferència d’altres estudis de La Maçana, tractant-se
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d’un espai de la Catalunya Nord, les tres investigadores varen dir que

el redactarien en català. La decisió fou respectada, si bé finalment es va

fer en una edició bilingüe, que inclou a la pàgina esquerra el text en

francès i a la pàgina dreta el text en català i les il·lustracions.

Més enllà de la Universitat

El trasllat a la Universitat Autònoma implicà més tard un canvi de

residència: als anys 80, Casas anà a viure en una casa propera al cam-

pus de Bellaterra, junt amb la seva filla, el seu gendre i la seva prime-

ra néta. La filla de Casas, Roser Puig, havia seguit també la carrera de

Biologia, tot i que la seva mare no havia volgut influir en la seva deci-

sió. Abans havia estudiat també a l’Institut Tècnic Eulàlia, si bé els

quatre primers cursos de Batxillerat els havia fet a la també prestigio-

sa Escola del Mar. Roser Puig és catedràtica d’Institut de Ciències

Foto recent de Creu Cases, amb la seva família. 



Naturals. El seu marit, Aureli Álvarez, és professor titular de Geo-

logia a la UAB. En canvi, les dues nétes no han seguit en el camp de

les ciències. La gran, Núria, es va llicenciar a la Facultat de Traductors

i Intèrprets, mentre la petita, Eulàlia, ha començat a estudiar Filosofia.

Junt a la consolidació del grup de recerca de la UAB als anys 70 i 80,

Creu Casas ha anat rebent reconeixement dels seus col·legues. I també

va formar part d’institucions on, més endavant, va assumir la respon-

sabilitat. El febrer de 1978 va ingressar com a membre numerari de

l’Institut d’Estudis Catalans —a la secció de Ciències Biològiques.

Anteriorment, només dues persones dedicades a la botànica havien

ingressat a l’IEC: Pius Font i Quer, el 1942, i Oriol de Bolòs, el 1964.

Uns anys després, també va fer història en una de les filials de l’Insti-

tut. Així el 5 de març del 1980 esdevenia la primera dona que arribava

a la presidència de la Institutció Catalana d’Història Natural (ICHN).
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Succeïa en el càrrec al catedràtic d’Estratigrafia Oriol Riva i l’ocupà

fins al 29 de març de 1982, quan passà a ser el presidente Lluís Vall-

mitjana, catedràtic d’Histologia.

Creu Casas era, en aquella època, un dels membres històrics de la

Institució. A més d’assistir des del curs 1946-47 a les reunions amb

Font i Quer, que significaven el naixement de la Societat Botànica Ca-

talana. També va ser membre important de la Societat Catalana de Bio-

logia —fundada el 1912 com a Societat de Biologia de Barcelona—,

que en els anys 60 mantindria unes activitats regulars que permete-

ren, més tard, revitalitzar la ICHN. Casas va formar part de la Junta

Gestora provisional que prepararia, l’any 1972, una assemblea de la

ICHN. Així es reprenia l’activitat d’una entitat que durant bona part

del franquisme va viure la fase més trista de la seva història.

Aquella assemblea significà el retorn d’una ICHN forta i activa, per

bé que a partir del 1976 creixé tant que estigué a punt, com explica

Josep M. Camarasa, de morir d’èxit, per, entre altres coses, a «un crei-

xement demogràfic exagerat, en el qual predominaven els membres

estudiants, [que] s’havia traduït en un increment de la demanda de ser-

veis, però no en el de la creativitat social ni en el de la capacitat de res-

posta davant de tanta demanda». Casas va presidí una de les etapes

que significaven un procés d’assentament.

En aquell mateix període, concretament el 1981, va ser nomenada

membre numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. I

ja més endavant rebria un altre reconeixement: la medalla Narcís

Monturiol al mèrit científic que atorga la Generalitat de Catalunya.

Preservar els briòfits, unes plantes essencials

El nom de Creu Casas no està en els llibres de botànica només com

a experta en briòfits. Els seus col·legues també han cregut que alguna
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espècie mereixi dur el seu nom. Per això, n’hi ha dues que es diuen,

respectivament, Acaulon casasianum —l’únic endemisme català, és a

dir, l’única espècie que només es troba al nostre país— i Orthotrichum

casasianum. És un petit i just homenatge a la persona que ha ajudat

a caracteritzar o a localitzar tantes altres espècies.

Ara, segueix treballant. En cada exploració d’un territori deter-

minat es recol·lecta molt més material del que es pot determinar i

aquest s’acumula en espera del moment oportú. Ara que les con-

dicions físiques no li permeten fer campanya de recollida, Creu Ca-

sas va determinant la gran quantitat de mostres que esperen el seu

torn. Als seus noranta anys, segueix anant cada dia a l’Autònoma.

I tot i les limitacions de l’edat, segueix mostrant les característiques

que l’han acompanyada tota la seva carrera: es mostra il·lusionada,

tenaç, incansable. Pot estar asseguda estudiant mostres sota la lupa

des de les nou del matí fins a les dues de la tarda, pràcticament

sense aixecar-se. Quan una molsa o una hepàtica es resisteix, es

mostra difícil de classificar, pot ser que ella torni l’endemà a pri-

mera hora i de seguida la torni a observar i consulti algun llibre per

comprovar la hipòtesi que haurà sorgit durant aquelles hores d’ab-

sència.

Una altra feina molt important que es realitza al Laboratori de

Briologia és revisar les mostres de l’herbari que pertanyen a gèneres

de determinació conflictiva o a espècies fins ara poc o mal definides.

Aquest treball també requereix molt sovint la consulta dels herbaris

on es troben els tipus, per a les comprovacions oportunes. Les revi-

sions fins ara més importants són resultat de les investigacions efec-

tuades per Brugués i Elena Ruiz, especialment amb les de la família

Amblystegiacies, el gènere Hypnum i el gènere Sphagnum i la revisió

del gènere Andreaea que ha fet Cros per a la flora ibèrica, basades

primordialment en les recol·leccions de Casas.
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Queda, però, molta feina per fer. Als Països Catalans mateix hi ha

moltes zones inexplorades des del punt de vista briològic —caldria

aprofundir en l’estudi de la zona calcària pre-pirinenca, les zones cul-

minals del Pirineu Central i una bona part de l’Alt Empordà. També

està poc desenvolupada la briosociologia, és a dir, l’estudi de les co-

munitats de molses i hepàtiques. I tot just hi ha alguns estudis comen-

çats que aprofiten els coneixements sobre el DNA, la substància porta-

dora del missatge genètic, per establir millor classificacions o parentius

entre espècies. També s’han fet estudis paleobotànics sobre briòfits

que s’han trobat en sediments del Quaternari. Finalment, també se

n’han fet sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica o sobre la re-

tenció de metalls en aquestes plantes.

Això darrer té un gran interès, ja que els briòfits són molt sensibles

a la contaminació i actuen de bioindicadors, d’organismes vius que ens

alerten sobre nivells massa elevats de certes substàncies o de canvis

importants en els ecosistemes.
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Els briòfits tenen molts altres papers importants. Els que cobrei-

xen el sòl el protegeixen contra l’erosió, faciliten la retenció d’aigua

i són l’habitatge d’una nombrosa microfauna que col·labora en la for-

mació d’humus. Els que creixen en els troncs dels arbres ajuden a

retenir i a canalitzar l’aigua per a la planta. Els esfagnes són els forma-

dors de la turba i les torberes constitueixen també importants reser-

voris d’aigua.

Malauradament, a molts llocs els briòfits desapareixen i no poden

jugar aquest important paper protector. En el discurs d’acceptació del

Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca, pronunciat el 13 de

novembre del 2002, Creu Casas va voler fer un toc d’atenció sobre

aquest problema. «Així com amb les plantes vasculars i els animals

existeix una certa sensibilitat enfront la seva protecció i s’estableixen

zones de reserva —va dir—, per a les plantes inferiors, i em refereixo

als líquens, als briòfits i a les algues lacustres, fins ara no s’ha pres cap

decisió.» Casas recordava que «sovint en les nostres publicacions hem

alertat del perill de desaparició al nostre territori d’espècies rares,

especialment de les que viuen a les vores dels rierols, dels estanys i de

les molleres. La gradual dessecació pel necessari ús de l’aigua posa en

perill l’existència d’aquestes espècies hidròfiles. El turisme i l’accés de

multituds a les muntanyes deu ser també la causa de la pèrdua, en

determinats indrets, d’espècies que s’hi mantenen amb dificultat. De

fa temps hem constatat la gradual pèrdua de dues espècies del gènere

Sphagnum i de Fontinalis squamosa a Santa Fe del Montseny.

»Temem, amb fonament, que la zona de l’Aiguamòg, pròxima al

Balneari de Tredòs, a la Vall d’Aran, única localitat de la península

Ibèrica de Sphagnum fuscum i de Scorpidium scorpioides, molt aviat

sigui història i només trobem el seu record a l’herbari BCB.

»Podria donar múltiples exemples de la possible pèrdua d’espècies

rares als Pirineus, on tenim escassament representades espècies alpines
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i àrtico-alpines úniques cites a tota la península Ibèrica. Els esports de

neu i d’aventura, segons on, representen un imperdonable atac a la na-

turalesa.

»D’altra banda, existeixen zones àrides calcàries més o menys sala-

des on es desenvolupa un estrat muscinal poc aparent, representat per

espècies de les zones àrides de la Mediterrània oriental. El drenatge de

les zones inundables per aigua més o menys salada, cada dia fa més

escassa la presència de les espècies del rar gènere Riella.»

Una de les darreres publicacions de Creu Casas és precisament la

Lista Vermelha dos Briófitos da Península Ibérica. Va ser editada en

A més del seu treball de recerca i catalogació, un dels grans mèrits de Creu Casas

ha estat crear un bon equip de deixebles i col·laboradors. A la fotografia, d’esquerra

a dreta, darrera: Montserrat Brugués, Felisa Puche, Ricardo Cariletti, Alicia Edena,

Francisco Lara i Javier Martínez Abaigar. Davant: Anna Barron, Creu Casas

i Rosa Maria Cros.



portuguès i anglès per l’Instituto da Conservaçao da Natureza de Lis-

boa. Elaborat per Casas, Brugués i Cros, junt amb Cecília Sérgio, in-

clou, a més de diverses explicacions sobre els briòfits de la Península,

la llista de tots els que s’han citat. Aquesta llista es pot consultar a la

web del Laboratori de Briologia de la UAB (www.uab.es/lab-

briologia/).

A més del nom de totes les espècies, s’indica el seu estat. Hi surten

264 hepàtiques. D’aquestes, 10 es troben en perill d’extinció i 21 es

consideren vulnerables i 90 rares. Amb aquesta darrera denominació

es vol assenyalar les espècies que es troben en poques localitats, que

formen poblacions petites o que només s’observen en àrees geogràfi-

ques limitades, però que no tenen un perill imminent que les amena-

ci. Quant a molses, se’n citen 780, de les quals 10 ja s’han extingit, 28

es troben en perill d’extinció, 49 són vulnerables i 191 són rares.

Finalment, hi apareixen només tres antocerotes, una de les quals es

considera rara.

Aquesta llista vermella, doncs, no significa només un catàleg com-

plet, sinó també un bon indicador dels perills que amenacen els briò-

fits. Les modificacions que pateixi —espècies que es converteixin

finalment en extingides o que, per contra, siguin considerades sense

cap amenaça greu— serviran per indicar si fem front amb efectivitat

als processos que porten a la pèrdua d’espècies.

Aquestes pèrdues no signifiquen només una disminució del nostre

patrimoni natural, cosa que, en sí, ja seria important. Si hem parlat

del paper dels briòfits com a bioindicadors ens haurien d’alarmar o,

si més no, posar en alerta aquestes desaparicions o davallades en les

poblacions. És cert que no tot es pot conservar inalterat i que l’acti-

vitat humana sempre ha tingut un impacte, petit o gran, en el territo-

ri. També ho és voler estendre la superfície urbanitzada gairebé sense

control, pensant que això sempre significa progrés i creixement eco-
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nòmic, és d’una gran ingenuïtat i comporta pèrdues irreversibles. Els

briòfits, com molts altres organismes, ens avisen dels canvis que pro-

duïm en els ecosistemes. I només podem detectar els canvis quan

coneixem bé el que hi ha en el territori. És allò que, durant més de mig

segle, Creu Casas ha anat fent, en localitzar, identificar, classificar

milers de mostres d’aquestes plantes tan desconegudes per a la majo-

ria de nosaltres que són els briòfits.
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