
R O G E R HEIM 

( 1 9 0 0 - 1 9 7 9 ) 

El professor Heim es forma a París i fou director del Museu d'Història Naturai 
d'aquella ciutat entre 1951 i 1965. 

Heim ha ressortit en dos camps: el de la Micologia i el de la Conservatici de la Natura. 
Com a micòleg la seva obra és molt important. Recordem "Les champignons d'Euro

pe", de 1957, rééditât el 1969, un deis textos bàsics deis micòlegs actuáis. També, el seu 
llibre "Les champignons toxiques et hallucinogènes", de 1963. L'any 1932, essent R. 
Heim un micòleg jove, però ja expert —aleshores era subdirector del Laboratori de 
Criptogàmia del Museu de Paris— fou invitât per la Junta de Ciències Naturals de 
Barcelona per tal que dirigís la campanya de tardor, dins el pia quinquennal micologie 
que havia organizat el Dr. P. Font i Quer. Heim recorregué una gran part del Principat de 
Catalunya, des del Puigmal, del Berguedà i de l'Alt Empordà fins al pia de Bages i a les 
muntanyes de Prades, i intervingué en la preparatici d'exposicions de bolets a Barcelona, 
a Girona i a Olot. Com a résultat deis seus treballs ens deixà un text molt valuós: "Fungi 
Iberici. Observations sur la flore mycologique catalane", que fou editai el 1934 dins les 
Publications de la Junta de Ciències Naturals. En aquest text son descrites nou especies 
noves i son citades per primer cop a Catalunya 175 especies de fongs. Hi ha també les 
primeres observations sobre la flora fúngica catalana d'alta muntanya. 

Ja mes avançât en edat, Heim fou greument afectat pels processus de destrucció de la 
natura en gran escala que destrossen el món en qué vivim. Com diu el seu biògraf P. Joly 
(Bull. Soc. Bot. Fr. 127: 201, 1980): "il avait le sentiment intime que l'homme allait 
finir par tuer la nature s'il ne parvenait pas à réfréner ses envies de puissance". La 
gravetat de la situació impulsa Heim a posar la seva ploma decididament al servei de la 
causa de la natura. Entre les sèves obres sobre aquest tema cal recordar: "Destruction et 
Protection de la Nature", de 1952, i "L'angoisse de l'an 2000", de 1973, aquesta 
darrera, un recull d'articles apareguts en diversos periòdics. 
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