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Frere Sennen, E. C.

Etienne Marcellin Granier-Blanc

(1861 - 1937)

Nat a Dloussac, cl 13 de juliol de
1N61, mori a Saint-Louis-la-Calade el
16 de gener de 1937. El seu esforc tenac
i persistent li va guanyar an hoc a pri-
mer rengle entre els botanics consagrats
a 1'exploraci6 de les terres catalanes.

Quail el 1904 passa la frontera es-
panyola, obligat a exiliar-se per les

llcis franc's- contra 1'ensenyament religios, era ja on botanic for-
mat. I)cspres de divcrses vicissituds, establi definitivament la seva
residcncia a les Escoles Cristianes de la Bonanova, de Barcelona, on
va romandre fins quc, passat el juliol de 1936, ja greument malalt, va
retormar a Franca.

Anys i anys frcre Sennen va treballar en 1'exploraci6 floristica
do les contradcs properes a Barcelona. Aquesta fou una de les einpre-
ses mes iniportants do la seva vida. Si avui la flora barcelonina es
forca ben concguda, cal reconciler el que horn deu a l'illustre botanic
quc va csulcrcar molts dels sews ant's millors a estudiar-la.

I,'edicio de 1'exsiccata (cPlantes d'Espagne)) os una altra de les
seves obres cabdals, grAcies a la qual milers de plantes hispaniques,
en llur major part catalanes, ham estat distribuides als centres d'in-
vestigacio Warren. del mom, i poden esser tin-tides en conipte gels
autors d'cstudis Inonografics.

Les recerques de frcre Sennen es varen estendre tambe a moltes
altres contrades. A la primcria va resseguir I'Emporda ; despres al-
gunes zones de Castella i Terol ; el li.toral de Tarragona i el nord de
Valencia. Coln a ales importants cal citar els estudis que va fer a la
Cerdanya i al Marroc.

Les scves publicacions, molt nombroses, son indispensables a tot-
hom que treballi sobre la flora del nostre pals. El temperament opti-
mista i jovial del seu autor s'hi trasllueix en la forma d'exposicio,
tota personal i inconfusible, i en 1'esponerosa florida d'espccies i
entitats taxonomiques de diverses categories que s'hi descriuen corn
a noves. Una llista bibliografica completa es trobara a «Cavanillesiab
vol. VIII, p. 166-172. Cal afegir-hi ((Flora de la vall de NTiria)) in uLa
vall de Nurian, de J. Puig i Bosch, Barcelona, 1921, p. 51-80. - A. de
BOLOS.


