
IN MEMORIAM ORIOL DE BOLÒS I CAPDEVILA (1924-2007)

Permetin-me que expressi la meva satisfacció per poder celebrar aquest acte
conjunt l’Institut de Estudis Catalans i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Bar-
celona, en el solemne marc de la sala Prat de la Riba, tan carregada d’història, acte
in memoriam del gran científic i acadèmic el professor Oriol de Bolòs i Capdevila.

Tot i que la seva trajectòria científica ha estat, avui i aquí, àmpliament descri-
ta per deixebles i col.laboradors seus (la doctora Durfort i els doctors Montserrat,
Vigo, Masalles, Llimona i Terradas) i tractada des de diferents angles de la seva pro-
lífica activitat, voldria destacar, en poques paraules, alguns aspectes de la seva inte-
ressant personalitat.

Com a científic, fou i és un autèntic referent de la botànica, que exercí de ca-
tedràtic i investigador, en el seu més ampli camp, durant més de mig segle. Com
un autèntic magister i, per tant, creador d’equips humans, creà una escola molt
extensa i de gran prestigi, que avui ocupa càtedres i centres de recerca.

Coneixia i estimava el nostre país, com pocs, a través de la flora i de la geo-
botànica, la qual cosa el va portar a bastir una preocupació i una dedicació al
medi, estudiant i considerant la flora específica de cada lloc. Un resultat d’aquest
esforç intel.lectual és la seva obra magna, la Flora dels Països Catalans, autèntica
enciclopèdia botànica de les nostres contrades. 

En l’aspecte humà, era una persona senzilla, afable i de tracte fàcil, que exer-
cia el seu magisteri indiscutible, aparentment, sense voler.

El doctor Bolòs ingressà a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts l’any 1961 i fins
al 1996 hi presentà set memòries de gran interès i novetat, que foren publicades
individualment. Durant més de quaranta anys participà plenament en les activi-
tats corrents de la institució amb la seva autoritat científica, precisió i agudesa,
que li van fer guanyar l’afecte de tots nosaltres. Els seus treballs científics i la seva
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trajectòria professional foren reconeguts a Catalunya amb una sèrie de distin-
cions, entre les quals la Medalla Narcís Monturiol, la Creu de Sant Jordi i el Pre-
mi de la Fundació Catalana per a la Recerca. Així mateix, rebé altres guardons de
fora del país.

Crec que retre-li aquest homenatge pòstum era un deure tant de l’Institut
d’Estudis Catalans com de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, i és per això que
us hem convocat avui aquí per honorar el seu record, rememorant allò que més
n’apreciem: la seva qualitat humana i científica.

Descansi en pau el mestre Bolòs i moltes gràcies a tots per la vostra presència
i participació.

Rafael Foguet
President de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
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