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ANTONI DE BOLÓS I VAYREDA 
(Olot, 17 gener 1889 - Barcelona, 17 desembre 1975) 

Antoni de Bolòs, un home modest i de bona voluntat, hagué de 
dur el timó de l'Institut Botànic de Barcelona, la institució cabdal 
de la Botànica catalana, durant anys molt dificils. Ho feu digna-
ment, evita el col-lapse de l'Institut i deixà ais seus successors un 
Institut Botànic que mante els trets essencials de centre d'alta 
recerca científica que l'havien caracteritzat des de la seva fundació. 
Cal que la seva labor abnegada i pacient sigui reconeguda per les 
noves generacions de botànics, que li deuen una bona part de les 
possibilitats que ara tenen de fer un treball científic seriós. 

La preparado d'una nota biogràfica sobre Antoni de Bolòs és-
especialment delicada per al que l'escriu, fili i col-laborador directe 
del biografiat. En redactar la necrologia de persones allunyades 
hom sol fer-ne un elogi superficial, a base de fer ressaltar els aspec-
tes positius de llur actuació i de passar per alt els que no serien tan 
favorables. Però, si es tracta d'una persona amb qui hom ha con-
viscut íntimament i amb qui ha col-laborat anys i anys, per una 
banda la proximitat fa difícil la valorado objectiva de les qualitats 
del biografiat i per altra determina un coneixement molt directe de 
les seves limitacions. Davant la disjuntiva de fer-ne un panegiric 
retòric o bé d'intentar-ne una semblança real, m'inclino pel segon 
carni. Sé que si ho pogués demanar al meu pare, com tantes coses 
li demanava quan era viu, amb la confiança de rebre'n un bon 
conseil, eli ho voldria aixi. 

Antoni de Bolòs i Vayreda, entre els intims anomenat Anton 
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Bolos, era ful de Ramón de Bolos i Saderra, 1 apotecari d'Olot, i 
d'Assumpció Vayreda i Vila. 

Eren oncles seus, dones, el botànic Estanislau Vayreda, el pintor 
Joaquim Vayreda i l'escriptor Maria Vayreda, éléments importants 
del nucli d'intel-lectuals que sostenien a Olot el moviment de la 
Renaixença cultural i política de Catalunya durant el darrer quart 
del segle xix é . 

L'autor d'aquestes línies no arriba a conéixer el seu avi, Ramón 
Bolos. La idea que en té és que era un home bondadós i afable, 
pero d'idées mes aviat tancades i de tendencia patriarcal i autori
taria. Havia près part a la guerra carlina de 1872-76 i no seguí pas, 
almenys d'una manera completa, l'evolució que conduí els Vayreda 
i tants d'altres antics carlins ais rengles del catalanisme démocra
tie. Tota la vida feu d'apotecari i, com a distracció, s'ocupà de 
Botánica, tal com havien fet ja alguns deis seus avantpassats, so-
bretot el seu avi i el seu rebesavi. Recollia plantes i les determinava, 
principalment amb el manual francés de Gillet i Magne. Estava en 
relació amb alguns altres botànics i en primer lloc amb el seu 
cunyat Estanislau Vayreda, pero treballava amb molta menys 
intensitat que aquest darrer. Publica alguns petits estudis sobre 
geografía de la Garrotxa i algunes de les seves observacions. Ra
món Bolos fou el primer mestre de Botánica del seu ful Anton. 

Assumpció Vayreda es morí en plena joventut, de manera que 
no es pogué ocupar de l'educació deis seus filis. Ramón Bolos es 
tornà a casar amb Cecilia Pujólas, una noia de Santa Pau. La 
senyora Cecilia, com l'anomenàvem dins la familia, fou una excel-

I . L'ús de la partícula de davant el cognom, en realitat, no és pas antic, 
sino que ve de la generació deis Bolos i Saderra; i encara el pare del biografiat, 
Ramón Bolos, vacil-lava molt a l'hora d'escriure el seu nom. Dins la familia 
hom ha volgut justificar aquest ús dient que té l'origen en el segle XIII e , época 
en la qual residía ja a Olot Arnau des Bolos, possiblement procèdent del llogaret 
de Bolos, del Ripollés, i hipotétic avantpassat de tots els Bolos olotins (vegeu 
M. D H G A R G A N T A , Francisco Bolos y la cultura de su tiempo, p. 11, Barcelona 
1936). 
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Fig. 1 . - A n t o n i de Bolòs al bosc caducifoli de les Guilleries. 
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lent mestressa de casa i tots en conservem un agradable record. 
Però, amb el seu segon matrimoni, Ramon Bolòs s'allunyà una 
mica dels Vayreda i, amb ells, del nudi més progressiu dels intel-
lectuals obtins. Anton Bolòs, un noi més aviat introvertit i de 
poques paraules —en això retirava als Vayreda (v. R. Benet: Joa-
quim Vayreda, p. 16-17, Barcelona 1922)— pujà doncs dins un 
cert isolament, cosa que influi sobre tota la seva vida. 

En la seva primera jovenesa Anton Bolòs s'incorpora a la Joven-
tut Carlina, però aviat hi trencà i s'uni als éléments que a Olot 
sostenien la cultura i les reivindicacions nacionals de Catalunya. 
Entre eis seus amies d'aquell temps esmentem el pintor Francese 
Vayreda, cosi seu, Josep Maria Capdevila, que havia d'esdevenir 
el seu cunyat, eis germans Joan i Miquel de Garganta, aquest 
darrer, botànic i historiador de la ciència ben conegut, Jaume Te-
nas, un dels primers catalans que han fet estudis de Briologia. 
Josep Munteis, Francese Fontfreda, etc. Aquest grup realitzà una 
feina considérable de transformació de la secietat olotina. Horn li 
deu un dels moments més brillants de la vida cultural de la capital 
de la Garrotxa. 

Antoni de Bolòs feu estudis de farmacia a la Universität de Bar
celona i es llicencià l'any 1909. A la facultat el seu professor de 
Botànica fou l'il-lustre antropòleg i micòleg base Telesforo de 
Aranzadi, però, segons sembla, eli passa pels cursos com un estu-
diant corrent i no tingué cap relació especial amb eis seus Pro
fessors. 

Retornat a Olot, a vint anys d'edat aproximadament, eis que 
l'hem conegut ens l'imaginem com un jove pie de fervor pels ideals 
de reconstrucció del pais que dominaven a l'ambient en que vivia, 
intéressât vivament per la natura, que sempre havia estimât amb 
passio, i per tots eis aspectes de la vida cultural : per l'art —la pin
tura, la musica— i per la ciència, sobretot per la Botànica, que 
cultivaven amb més o menys d'intensitat alguns dels seus parents i 
amics. Aviat fou elegit regidor de l'Ajuntament d'Olot i fou en-
carregat de supervisar les activitats de la Biblioteca Populär, que 
aleshores acabava d'esser fundada. A desgrat de tot això, la seva 



(5) A N T O N I D E BOLOS I VA Y R ED A 9 

preparado científica i cultural, fruit de l'educació que havia rebut 
als escolapis d'Olot i a la Universität de Barcelona, era plena de 
deficiències. Concretament, coneixia les plantes d'una manera molt 
imperfecta i, sobretot, la formació biològica que li havien donat 
a la Universität era gairebé nul-la. D'altra banda, si bé havia arribat 
a assolir una visió força justa deis grans problèmes de la humani-
tat, una Ueugera tendencia somniadora el feia mantenir-se a una 
certa distancia de la realitat material de cada día i el portava mes 
a l'examen contemplatiu de les coses que a la intervenció activa. 
Tota la vida pinta paisatge, sempre que tenia una estona lliure, i 
possiblement si hagués seguii la seva tendencia natural s'hauria 
inclinât mes cap a éssej pintor que no pas home de ciencia. Però 
las circumstàncies familiars i també la seva amor a la natura l'em-
penyeren a èsser botànic. 

L'hivern de 1913-14 fou molt fred i pel gêner feu grans nevades 
{Butll. Inst. Catal. H. Nat. 14: 33). Ramon Bolòs volgué anar a 
veure el paisatge nevai, però el fred no li anà bé, va agafar una 
pulmonía i es morí el 2 de febrer de 1914 (Butll. Inst. Catal. H. 
Nat. 14: 83). A partir d'aquest moment Antoni de Bolòs fa plena-
ment d'apotecari, però no oblida la Botànica. L'any 1916 fou 
admès com a membre de la Institució Catalana d'Història Naturai. 
El 1919 es casa amb Maria Capdevila i de Balancó, filia de Vicenç 
Capdevila i Boloix, un home de Sant Vicenç deis Horts que, ascen
dimi des d'una situació social modesta, havia esdevingut notari 
d'Olot. Maria Capdevila, clarivident i decidida, de tempérament 
comprensiu i altruista, lleugerament décantât cap a les posicions 
puritanes, ocupa en molts d'aspectes una posició dominant dins la 
familia i contribuí fortament amb el seu esforç a fer que Anton 
Bolòs pogués realitzar una obra positiva. La seva intervenció en les 
grans opcions familiars fou sempre decisiva, però, encara que inte-
ressada d'una forma global en les questions intel-lectuals. no par
ticipa mai en eis afers estrictament científics, si bé dona suport a les 
iniciatives que preníem eis que estavem al seu voltant. 

Establerta l'any 1923 la dictadura del general Primo de Rivera. 
Antoni de Bolòs fou empresonat dues vegades acusat de cátala-
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nisme. La primera, juntament amb els altres regidors dels Ajunta-
ments catalans que, abans de la dictadura, havien presentai una 
petició on es demanava l'autonomia de Catalunya. La segona, amb 
motiu d'una acusació que el jutge militar hagué de reconèixer que 
era falsa. Antoni de Bolòs sabé més tard el nom de l'autor de la 
falsa acusació, un carli d'Olot. L'autor d'aquestes ratlles respecta 
la voluntat del seu pare de no fer-lo public. 

El malestar que hi havia a Olot, el fet que els negocis no devien 
anar gaire bé i, probablement, la pressió de la seva muller, d'arrels 
barcelonines i desitjosa d'acostar-se ais seus pares, que, jubilât el 
notari Capdevila, se n'anaven a viure a Barcelona, feren que Anto
ni de Bolòs, olotí per tots quatre costats, es vengues la farmacia 
d'Olot i compres a Barcelona l'antiga farmacia d'Antoni Novelles, 
a la cantonada de la Rambla de Catalunya amb el carrer de Va
lencia. L'any 1927 la familia es traslladà a Barcelona. 

Els primers anys de vida a Barcelona foren molt durs per a 
Anton Bolòs i els seus. Fins ací he intentât d'exposar allò que 
m'han contât, en aquest moment comencen els records personáis. 
En aquell temps la vida d'un apotecari sense gaire esperii comer
cial, com era el pare, i sense capital, era una véritable esclavitud. 
La farmacia era oberta des de les 8 del matí fins a les 9 o a les 10 
del vespre, sense interrupció. El pare venia a dinar amb presses, 
car havia de substituir el dépendent, que també havia de dinar. Els 
diumenges i festes la farmacia també havia d'estar oberta. Aquests 
dies l'apotecari i el dépendent es repartien la feina de manera que 
un feia el matí i l'altre la tarda. El pare tenia lliure, dones, una set-
mana un matí i l'altra una tarda. I encara, tot aquest esforç no 
rebia pràcticament compensació econòmica. No ens va mancar 
mai materialment el menjar, però vivíem amb una justesa extrema 
i ens endeutavem progressivament. Hom pot imaginar qué havia 
de representar per a un home com Antoni de Bolòs haver abando-
nat la terra on havia nascut, on tenia els amies, i on la muntanya i 
el bosc eren a quatre passes de casa, per a recloure's en una botiga 
de l'eixampla de Barcelona, sense poder pràcticament sortir mai 
de la ciutat. Però eli accepta la situació sense protestar. Les queixes 
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Fig. 2. — A Sant Quirze de Besora, 27 marc 1960. 

sobre la vida que duia el pare, jo les havia sentides de la mare, 
però mai d'eli mateix, que amb els seus filis, els pocs moments que 
estàvem junts, es manifestava sempre jovial i optimista. Això si, la 
natura i les excursions eren sempre al pensament del pare, de tal 
manera que la primera idea que jo vaig tenir de la seva professió 
no va èsser que fos apotecari o que fos botànic, sino que era excur
sionista. La seva il-lusió màxima, en aquella època, eren els vuit 
dies de vacances que es prenien a l'estiu eli i el dépendent. Mesos 
abans ja feiem projectes d'excursions per a aquesta setmana, que 
soliem passar a pages, a Santa Pau. 

Malgrat els gravissims obstacles que li impedien de fer res de bo 
en el camp de la ciencia, Antoni de Bolòs es posa en contacte 
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amb eis botànics de Barcelona, que aleshores no eren gaire nom 
brosos, i en primer Hoc amb Pius Font i Quer, a qui ja coneixia 
de l'època olotina; Antoni de Bolòs sentia una gran estima pel doc
tor Font, com l'anomenàvem a casa, estima que li dura tota la vida. 
Participa també a les activitats de la Institució Catalana d'Història 
Natural i en fou secretan eis anys 1928 i 1929. Eis que coneixem el 
seu temperament, radicalment mancat d'eficiència administrativa, 
no ens el sabem imaginar ocupant aquest carree, i menys encara 
en un temps que no disposava ni tan sois d'una estona per a assistir 
a les reunions mensuals de l'entitat. Forca més tard torna a per-
tànyer al consell directiu de la Institució, com a conseller elegit 
per als anys 1935 i 1936. La interrupció d'activitats provocada per 
la guerra i per la persecució ulterior contra la cultura catalana feu 
que aquest consell es mantingués en funcions fins a l'any 1949. 

L'any 1934 Pere Vayreda i Olives cedí l'herbari d'Estanislau 
Vayreda a l'Institut Botànic de Barcelona i demanà que el seu cosí, 
Antoni de Bolos, s'encarregués deis treballs d'ordenació d'aquest 
herbari. Font i Quer, aleshores director de l'Institut, accedí a 
aquesta petició i el dia 18 de juliol de l'any 1934 Antoni de Bolos 
fou nomenat Conservador d'Herbaris de l'Institut amb carácter 
interi. La seva entrada a l'Institut Botànic no era prevista en eis 
projectes que havia fet per al desenvolupament de l'entitat el 
Dr. Font, el qual inicialment l'admeté una mica a contracor. Font 
havia fet entrar a la Universität autònoma de Barcelona dos botà
nics que havien d'esdevenir figures de prestigi mundial, eis ale-
manys Rolf Singer i Werner Rothmaler, i volia que la Botànica 
catalana adquirís bases científiques solides, bases que no era fácil 
que establís un erudit local més aviat encongit, amb una formació 
autodidáctica i incompleta. Per a Antoni de Bolos, en canvi, l'en-
trada a l'Institut Botànic representa una nova vida: la possibilitat 
de treballar seriosament en Botànica i la ruptura, almenys parcial, 
amb l'esclavitud de la farmacia. 

Eis primers anys de treball a l'Institut Botànic foren per a eli 
d'aprenentatge intens. Alla estava en contacte amb figures impor-
tants de la Botànica com eren, en primer terme, el director Pius 
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Font i Quer, i també Werner Rothmaler i altres homes de ciencia, 
que li mostraven uns horitzons molt mes amples que eis que eil 
havia pogut veure fins aleshores. Sota la direcció exigent de Font i 
Quer treballà en la determinado de plantes, corregí molts de con-
ceptes inexactes que portava a conseqiiència de la seva formado 
irregular i adquirí progressivament eis criteris d'ordre i de pulcri
tud necessaris per al treball en un museu. De mica en mica obtin-
gué un extens coneixement de la multiplicitat de les especies vege
táis, que no tenia quan va entrar a l'Institut, es familiaritzà amb 
les idees d'evolució deis organismes i de filogenia, que en l'ambient 
en que inicialment s'havia format eren considerades nefandes, i 
agafà les primeres idees de Geobotànica. Recordo encara el dia, 
devia èsser per l'agost de l'any 1935, que estant a la Salut de 
Collsacabra, en les curtes vacances estivals, eil i jo intentàrem per 
primera vegada de fer un inventari de vegetado en una landa de 
Calluna amb Betula pendula, seguint les instruccions que el pare 
havia rebut del seu amie el professor Josep Cuatrecasas. 

Les tragiques vicissituds de la guerra 1936-39 determinaren que 
s'afermés cada vegada mes l'amistat entre Antoni de Bolos i el 
doctor Font i Quer, queja l'havia admés plenament com a col-labo-
rador immédiat. L'un i l'altre eren homes que no tendien gaire a 
expressar l'amistat amb manifestacions externes. Però la compe
netrado que existia entre ells dos era completa. Pel cantó del meu 
pare, que naturalment és el que conec més, l'afecte que sentia pel 
Dr. Font no va sofrir mai cap inflexió. 

L'any 1939, amb el canvi de règim, el Dr. Font fou destituït i 
processai. Això plantejà al pare un greu problema de consciència. 
Hom vacil-là sobre si calia retirar-se de l'Institut Botànic per Solida
rität o si valia més aguantar el cop i tractar de salvar allò que fos 
possible. La decisió, en aquest segon sentit, fou aprovada per Font 
i Quer tan aviat com li pogué èsser comunicada. 

Trobem dones a partir d'aquest moment Antoni de Bolòs en 
funcions de director accidentai de l'Institut Botànic de Barcelona, 
sol, sense gaire experiencia i amb poquíssims mitjans de treball. La 
interinitat dura molts anys. Només el 1944 li fou reconegut oficial 
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ment el carree de Conservador tècnic de l'Institut. L'any 1956 fou 
nomenat director de l'Institut Municipal de Ciències Naturals, que 
agrupava els diversos museus i centres de ciències de l'Ajuntament 
de Barcelona. Des d'aquest carree intenta de seguir la politica que 
havia defensat abans, és a dir, de deixar el màxim d'autonomia a 
cadascun dels centres per tal que pogués seguir els seus propis 
camins. 

Una de les primeres tasques que hagué de fer com a director 
accidentai, fou el trasllat de l'Institut, de la casa del carrer de Sant 
Gervasi, que ocupava durant la guerra, a l'edifici del Pare de Mont-
juïe on encara ara és situât. L'operació resta llesta per l'abril de 
1941. 

Devia èsser pels volts de 1944 o 1945 que dos iMustres profes-
sors de la Facultat de Filosofia i Lletres, en nom de PInstituto 
Español de Estudios Mediterráneos, proposaren a Antoni de Bo
los la feina d'adaptar la «Flora de Catalunya», de Cadevall, a les 
noves circumstàncies, posant-la al dia i traduïnt-la al castella. 
La resposta a aquesta proposició fou negativa, però en el curs de 
la conversa sorgi la idea de fer un treball diferent, que perme-
tés d'utilitzar els pobres recursos disponibles en una forma útil 
al país. Aquest fou l'origen de les activitats que conduiren a la 
publicació, el 1950, del volum «Vegetación de las comarcas barce
lonesas», en el quai es reuniren els coneixements sobre flora i vege-
tació dels voltants de Barcelona que hom posseïa en aquell mo
ment. El pare em va voler associar a l'obra. Ni eli ni jo no teniem 
gaire idea de que significava aquell «Instituto» i jo només vaig 
acceptar de col-laborar amb el pare, sensé tenir cap tracte amb 
P«Instituto». Després d'examinar l'afer detingudament vam deci
dir que calia fer una obra d'estil diferent al de les «Anotacions a la 
flora olotina» de 1934 i vam acordar de repartir-nos la feina de 
manera que el pare s'ocupés de reunir dades floristiques, de la 
determinado de materials, etc. i que jo tractés d'aportar criteris 
modems tant en taxonomía com en geobotànica i que m'encarre-
gués de la redacció definitiva del text. El pare i jo vam resseguir 
tot el territori compres entre Sant Llorenç del Munt, Badalona, 
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Sitges i Martorell i vam intentar de resoldre un darrera l'altre els 
problèmes que presentava la flora i la vegetació de la contrada. 
L'any 1950 el llibre fou publicat, amb alguns retocs de toponimia 
no autoritzats pels autors. 

Acabat el treball de Barcelona, el pare i jo treballàrem molts 
anys de manera conjunta. EU organitzava i dirigia les campanyes 
d'exploració, al Montseny, a la Garrotxa i a moites altres contra-
des, sobre les quais disposem de fitxers floristics inédits relativa-
ment complets. 

Durant el temps que feu de director de l'Institut Botànic, Antoni 
de Bolòs realitzà una sèrie d'accions que mereixen d'ésser recor-
dades: 

1) Adquisició i ordenació de collections. Seguint la politica 
de Font i Quer, que tractava de reunir a l'Institut Botànic tots els 

Fig. 3. — Hxcursió mitológica, octubre 1961. A Vinarós. D'esquerra a dreta: 
David Terrades, Josep Vigo, Pius Font i Quer. Margarida Masclans. 
André Bertaux, Oriol de Bolos, Antoni de Bolos, Manuel Calduch. 
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éléments importants per a l'estudi de la flora catalana, regularitzà 
la situado de la col-lecció Salvador (1947) 1 treballà en la seva 
ordenado, obtingué que l'Ajuntament adquirís l'herbari Sennen 
(1949, 1950), importantíssim per ais estudis florístics, i rebé encara 
la biblioteca Cadevall. 

2) Manteniment de les publicacions de l'Institut. L'activitat 
d'un centre de recerca científica es manifesta principalment en la 
publicado de treballs origináis. Els Museus de Ciències Naturals 
de Barcelona havien tingut una intensa activitai de publicado fins 
a la guerra. Però després de 1939 aquesta activitat es feu difícil. 
Antoni de Bolòs comprengué la importancia capital que tenia per 
a l'Institut Botarne de reprendre-la i s'ocupà de l'afer amb un inte
rés molt especial. L'any 1944 l'Institut reprengué les sèves publica
cions éditant un dels primers texts importants de Ramon Margalef, 
aleshores un jove que començava a treballar amb gran empenta i al 
quai Antoni de Bolòs, amb visió de futur, estava convençut que 
calia donar facilitats per tal que pogués seguir el seu carni dentine. 
El 1946 apareix el primer fascicle de «Collectanea Botanica», que 
inicialment havia estât pensada per Antoni de Bolòs com una pu
blicado periodica de la quai sortirien dos fascicles cada any. 
Aquesta publicació havia de substituir els periòdics botànics cata
lans que les circumstàncies havien obligata interrompre: la revista 
«Cavanillesia» de Pau, Font i Quer i Cuatrecasas, estroncada el 
1938, el «Butlletí de la Institució Catalana d'Història Naturai», 
aturat també el 1936, i les altres publicacions de l'Institut Botànic, 
de moment dificils de continuar. «Collectanea Botanica» ha pas
sât per moites vicissituds, però ha arribat fins al moment présent i, 
si bè no ha pogut assolir la periodicitat regular que hom havia 
projectat, ha estât el portaveu principal, i durant molt de temps 
unie, de la Botànica catalana, gracies al quai el treball dels nostres 
homes de ciencia ha pogut arribar ais médis botànics interna-
cionals. 

3) Organització de cursets i d'altres activitats collectives. 
L'Institut Botànic feu venir a Barcelona personalitats eminents 
de la ciencia internacional com J. Braun-Blanquet (1947, 1948, 
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Hg. 4. — Arbucies, 1955. Al f'ons, Arma Invers i Josep Vives. Al costat, 
la furgoneta municipal amb la qual hom feu moltes campanyes d'exploració 

botánica. 

1949), V. Allorge (1952), E. Frey (1953), W. L. Kubiéna (1958), 
M. Welten (1958), etc. L'expansió que han tingut els estudis de 
Fitocenologia, de Briologia, de Liquenologia, etc. a la nostra terra 
és en part conseqùència de les activitats d'aquests professors, pa-
trocinades per l'Institut Botànic. 

4) Treball floristic i taxonòmic. Són les dues especialitats que 
l'ocuparen principalment. Com hem indicat abans, a més de la 
flora de les comarques barcelonines, treballà en la preparació d'una 
flora del Montseny i en un projecte pel qual sentia un interès espe
cial, la flora de l'alta conca del Fluvià, la seva terra olotina. Però 
ni l'un ni l'altre d'aquests dos projectes no arribaren a la conclusió 
final. Organitzà també un gran nombre de campanyes d'exploració 
i de recol-lecció de materials que el portaren d'un cap a l'altre dels 
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Països Catalans i sovint a terres d'Aragó, mes rares vegades a An
dalusia i a Occitània. En aquestes activitats d'exploració és on es 
manifestava amb mes plenitud la seva personalitat de botànic de 
camp. Amb els anys, havia adquirit una considérable experiència 
floristica, coneixia bé les plantes i sabia quins eren els problèmes i 
els punts critics; i, sobretot, tenia autèntica vocació d'explorador. 
L'organització de les campanyes era senzilla, però els serveis fun-
cionaven amb eficiència. Els participants, entre els quais hi havia 
sovint el Dr. Font i Quer i altres col-laboradors de l'Institut, treba-
Uaven amb el màxim d'intensitat. Durant els anys que es mantingué 
aquesta activitat el coneixement floristic de la nostra terra avança 
notablement. Alhora l'equip de l'Institut Botànic posava les bases 
de la Fitocenologia catalana i elaborava la cartografia bàsica de 
les grans unitats fitogeogràfiques del pais. 

Antoni de Bolòs feu també algunes revisions de taxons particu-
lars, les referències concrètes de les quais apareixen a la bibliogra
fia que segueix. 

5) Treball al Jardi Botànic de Barcelona. Antoni de Bolòs 
sentia una especial passio pel Jardi Botànic, al qual dedicava moi
tes hores. A les excursions sempre feia recollir material viu per 
piantar al Jardi. Aixi hi va introduir alguns centenars d'espècies, 
una part de les quais encara s'hi mantenen. Però la seva acciò indi
viduai no podia pas impedir que el Jardi, mancat de personal i de 
consignacions, portés una vida molt migrada. A desgrat de tot, 
l'any 1957 el Jardi, que fins aleshores era només assequible als 
especialistes, fou obert al public. El 1939 al Jardi Botànic hi havia 
principalment plantes d'Andalusia i del Marroc. Interromputs a 
partir d'aquella data els estudis a l'Africa i réduits a poca cosa els 
que hom feia a Andalusia, el 1957 la proporció d'origens geogrà-
fics s'havia inclinât cap a un augment de les espècies baleàriques, ja 
representades abans de la guerra, i sobretot cap a un predomini de 
les plantes de muntanya mitjana, força ben adaptades al clima 
local dels sots de Montjuïc on és situât el jardi. La politica muni
cipal de no substituir els funcionaris que desapareixen per jubilació 
o mort feu impossible de mantenir el jardi obert al public i per això 
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Fig. 5. - Estudiant el Junción mariiimi ais aiguamolls litorals de Cubelles. 
amb Montserrat Ubach i Pere Montserrat. Excursió de la Institució Catalana 

d'História Natural. Octubre de 1948. 

Fig. 6 . - En el Jardi Botánic de Barcelona, amb Ramon Puig i Antoni López. 
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al cap de très o quatre anys hom va haver de tornar a la situació 
anterior. Però Antoni de Bolòs no es desanimà i continua treballant 
amb l'esperança que un dia o altre Barcelona tindria el Jardi Bota
rne que correspon a una ciutat de la seva categoria. 

El 1959 Antoni de Bolòs fou jubilât del seu càrrec municipal, en 
complir setanta anys. La plaça que deixava vacant a l'Institut Bo
tarne no fou coberta fins al cap de mes de sis anys. Havia arribat 
una de les époques mes dolentes de la història de l'Institut, que no 
solament restava mancat de direcció, sino fins i tot de personal 
cientific de qualsevol mena. Antoni de Bolòs salva fins on pogué 
la situació i continua treballant regularment a l'Institut, tot i essent 
jubilât. I encara intenta noves activitats, aixi el 1961 fou represa 
la tradició de les exposicions tardorals de bolets. També continua 
eis seus treballs personals: el 6 de desembre de 1959 ingressa a la 
Reial Acadèmia de Farmacia de Barcelona, on llegi una memòria 
sobre la història de la familia Salvador. 

Fins a l'any 1962 la situació s'aguantà sensé gaires alteracions. 
Però en aquesta data Antoni de Bolòs començà a manifestar 
simptomes d'esclerosi cerebral i a perdre luciditat. Cada dia eli 
volia anar a l'Institut Botànic i, quan hi era, volia determinar plan
tes i fer les altres feines que feia abans. Però el seu treball era 
insegur, la seva lletra cada dia mes dificil de llegir... Fins que un 
dia vam haver de prendre la decisió que no treballés mes. La seva 
lenta davallada cada vegada era mes sensible. Assegut en una 
cadira, primer llegint, mes tard sensé fer res, i finalment sensé ni 
tan sols parlar, va passar eis anys, empitjorant d'una manera con
tinua, fins a la seva mort, a l'acabament de 1975. Eli sempre havia 
estât un home de pau i la fase final de la seva vida fou pacifica i 
tranquil-la, bé que molt penosa per a tots eis que l'envoltàvem i 
veiem com la seva Personalität es fonia irremissiblement. 
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