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SANTIAGO LLENSA I DE GELCEN 

(1911-1974) 

Santiago Llensa nasqué a Hostalric (la Selva) el dia 9 de 
novembre de 1911. Era fili d'una familia arrelada a la co-
marca. Per part de la seva mare tenia però parents i interes-
sos a Prada (el Confient), cosa que contribuí a fer que sem
pre mantingués uns certs lligams amb la cultura francesa. 
Feu els seus estudis primaris i mitjans a Barcelona, en part 
al Collegi deis Jésuites del carrer de Casp i en part a les Es
coles Cristianes de la Bonanova, on fou deixeble de Frère 
Sennen. 

Llensa ingressa a l'Escola Superior d'Agricultura de Bar
celona l'any 1928. Segons ens conta eli mateix en una de les 
sèves publicacions (6), l'any 1930 convida a casa seva, a 
Hostalric, el seu antic mestre, el germa Sennèn, que tenia 
interés a estudiar la flora de la Selva. Les qualitats de pro-
selitisme de Sennèn, ben conegudes, convertiren el jove estu-
diant d'Agronomia en un botànic. 
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L'any 1933 Llensa obtenia el tí toi d'Enginyer Agrícola a 
l 'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona i començava 
les sèves activitats Professionals en l'especialitat forestal. 
Des de 1934 fou un col-laborador constant en eis «Arxius de 
l 'Escola Superior d'Agricultura» ( t ransformats després de 
1939 en «Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y Superior 
de Agricultura», nom que fou modificat encara a part i r del 
vol. I I (1942) en «Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas 
y Superior de Agricultura y de los Servicios Técnicos de 
Agricultura» i d'ençà del vol. VI (1946-47) en "Anales de la 
Escuela de Peritos Agrícolas y Especialidades Agropecuariai 
y de los Servicios Técnicos de Agricultura»). 

La vida i les activitats de Llensa, com les de tants deis 
représentants de la seva generació, foren greument trasbal-
sades per la guerra 1936-39 i per les seves conseqüencies. De 
moment , du ran t la guerra, fugint de la inseguretat que reg
nava a Barcelona, s'hagué de refugiar a les seves terres del 
Confient. Fou en aquesta època quan tingué una relació 
mes intensa a m b la Société Botanique de France, (pubi. 
6 i 7). Quan Llensa torna a Barcelona l'any 1939 es t robà 
que el nou règim no li reconeixia el títol d'enginyer agrícola 
que havia obtingut en temps de la Generalität. La seva 
vocació forestal resta dones t runcada. Havent-se lligat amb 
la indùstr ia igualadina pel seu matr imoni amb Maria Bo
yer, es veié obligat en endavant a treballar per viure en una 
tasca diferent de la que vocacionalment havia escollit. Des 
d'aquell moment , Llensa, que no deixà mai la seva activitat 
botànica i forestal, l 'hagué de reduir, però, a un Hoc secun
d a n dins la seva vida. 

D'aquesta època son, de tota manera, dues publicacions 
extenses i impor tan ts : la monografia deis Populus (9) i la 
flora d 'Hostalr ic (12). No havent arr ibat a terme la redacció 
de la flora comarcal que preparava amb tanta d'il-lusió Font 
i Quer, encara ara la publicació de S. Llensa és 1 unie docu
ment sintètic que posse'im sobre la distribució de les espè-
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cies en una contrada d'un interés fitogeogràfic excepcional 
corti és el pia de la Selva. 

Després de 1945 l'activitat botànica d'En Llensa se cen
tra en les excursions que fa regularment junt amb una colla 
d'amies. Un any darrera l'altre dona a conèixer les impres
sions botaniques i forestáis que recull en els seus itineraris 
pels Pirineus i per les Muntanyes Catalanidiques. Amb les 
publicacions 13 i 15, que edita eli particularment, S. Llensa 
ocupa un Hoc d'honor entre les persones que reprengueren 
mes aviat l'us de l'idioma cátala en les publicacions cienti-
fiques passais els anys mes difícils de la postguerra. Fou 
també un élément constant en totes les activitats collectives 
que emprengueren els botànics catalans des del moment 
que fou possible un minim d'accio organitzada. 

En els darrers temps de la seva vida En Llensa s'ocupa 
amb molt d'interès en els estudis micològics. Ja el 1948 
apareix una primera publicació seva sobre fongs (16), se
guida, anys mes tard, per algunes d'altres (26, 27). Un treball 
de conjunt sobre els bolets catalans resta inacabat a la seva 
mort. Preparant-lo, S. Llensa havia fet fer per la senyora 
Davit una sèrie nombrosa de lamines de colors, en les quais 
son représentais molts dels bolets mes importants. Llensa 
esdevingué en els darrers anys un dels determinadors de 
bolets mes capacitáis que actuaven a les exposicions de Bar
celona, organitzades per l'Institut Botànic, a les de Cabrils, 
impulsades pel farmacèutic senyor Mena, etc. Era notable, 
per exemple, el seu coneixement del gènere Russula, amb 
el quai no gaires dels nostres micòlegs s'atreveixen. 

En Llensa, home polifacètic, tingué encara d'altres acti
vitats, com a historiador local, etc. Cal ressaltar el seu estudi 
sobre les antigües unitats agràries catalanes de mesura de 
superficies (20). 

S. Llensa era membre de la Société Botanique de France 
des de 1934, de la Institució Catalana d'Història Natural des 
de 1945, fou també un dels fundadors de la Societat Catalana 
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de Micologia que es constitua l'any 1973, poc abans de la 
seva mort. Quan mori, era Président de la societat barcelo-
nina d'«Amies dels Jardins» i Cap de la Secció de Botànica 
del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. 

I per damunt de tot era un home bo i cordial i un com
pany excellent, sempre disposât a collaborar quan feia falta. 
Mori sobtadament a Barcelona el 12 de juny de 1974. 

Els seus amies no l'oblidaran pas. 
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