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Enric Gros i Miquel

(1864 - 1949)

No ens Seria perdonat que en aques-
tes pag-ines, dedicades a recordar tarts
naturalistes catalans o afectes a la 1NS-

'I'ITUCIO, oblidessinn a Gros, que, des-
pres de rodar mig mon amb cl cor in-
Ilamat d'amor a ]a ciencia, tiugncrcm

-^^ la sort de fer-nos nostre quan ja li blan-
quejava el cap. Nat a Franciac de la

Scl^a, i havcnt tastat multiples oficis (captaire, vailet de pastor,
boner, boscater, carboner de hose i de ciutat, segador, dallaire, ta-
per...) coneguc els millors temps de la industria tapera a Casa de la
Sclva i a Sant Feiiu, els anus aquells en que les setmanes amb prow
feints tenien cinc o sis dies i les vinyes encara no s'havien corrom-
put amb la filoxera i a la Sclva tot cren aplecs i cantades ; quan cl
nostre jovent s'entusiasmava amb les primeres apassionades lluites
socials... Gros parti vers ]'Havana quan finia el segle ; segons con-
fessio no aclarida, per posar aigua entremig.

Caldria un volum per a referir punt per punt I'odissea de la seva
vida. A l'llospital de Ics Animes de ]'Havana li ana ben prim si no
hi deixa la pol, en uns famosos experiments sobre la transmissio de
la febre groga, prestant-se a la inoculacio per mosquits infectats. Alli
aprengue despres tccnica microscopica. Quan retorna a Barcelona,
()doll de Buen cl feu a.judant do practiques a la Universitat i mes
tard entry als Laboratoris de Biologia Marina de Portopi i de Ma-
laga. Quan tenia 53 ant's, el 1917, es presto docilment a una segona
infeccio encara mes perillosa : el Museu do Cicncies Naturals ens el
confia tom a recollector botanic, amb un piset arras del cel i vint-i-
cinc duros cada ines per tota paga. El non virus l'abranda novament
i arriba a concixer els gcneres de la n ostra flora i qui-sap-les espCeies
aplega grans quantitats de plantes a Catalunya, les Balears, Valen-
cia, Andalusia, Castclla, Extremadura, Portugal i el Marroc, base do
les collections afro-hispaniques de I'Institut Botanic de Barcelona.
Els gcneres Calyiotonic, Centaurea, Genista, Iberis, Ori;anu n, Si-
derilis, etc., compteu amh all-ma estirp, si no pura, hibrida, que
dull el sell nom.

jubilat temps ha, ens deixa per sempre el 22 de febrer d'enguany
a la vila do Calvin, a Mallorca, mes pobrc que una rata. - hor'r i QUaR.


