
L'OBRA CIENTIFICA DEL DOCTOR MIQUEL CRUSAFONT I PAIRO

(1910-1983)

El dia 16 d'agost de 1'any passat moria
a Sabadell, la ciutat d'on era fill, una figu-
ra rellevant de la ciencia catalana: Miquel
Crusafont i Pairo. Si be immediatament ]a
prcmsa quotidiana s'empara de la noticia
i, en la corresponent nota necrologica d'ur-
gencia, n'assenyalava la seva significacio
com a investigador important, es ben poca
coca allo que des d'institucions cientifi-
ques i centres d'estudi s'ha fet per a una
personalitat tan notable com la seva o bC
se n'ha dit. I caldria que alga volgues em-
prendre un estudi serios de ]a seva com-
plexa personalitat i de la seva aportacio
com a paleontoleg en el camp de la cien-
cia. Una figura de tant de predicament in-
ternacional en resulta ben mereixedor. No
prctenc pas Csser jo qui assumeixi aquesta
comesa, pero, tanmateix, no he sabut ne-
gar-me a l'honor que represcnta per a mi
parlar, en aquesta inauguracio de curs de
la Institucio Catalana d'Historia Natural,
del qui ,fou en certa manera el meu mestre
en els Gamins apassionants de la paleonto-
loeia.

Glossar la seva figura aci a la Institucio,
resulta doblement oportu. D'una banda, la
importancia de la seva contribucio cienti-
fica justifica plenament que la Institucio
es recordi dell en un acte com el present.
Pcro, hi ha tambe un fet puntual -si hom
vol, anecdotic- que ve a tomb en aquest ara fa justament mig segle, en el Butlleti
cas: ]a bibliografia cientifica de Miquel de la Institucio Catalana d'Historia Natu-
Crusafont, tan extensa i polimorfa, es en- ral. Fou, doncs, a traves de la Institucio
capcalada per dos breus treballs publicats, que el seu nom, associat flavors al de Jo-

* Text de ]a conferencia pronunciada a la sessio inaugural del curs 1984-85.
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sep Fernandez de Villalta, es dona a co-
neixer en el men cientific, i jo crec que
aquest fet concret, mig segle despres,
compta tambe com a justificant d'aquest
acte d'avui, bo i donant-li un caracter com-
memoratiu.

El fet que Crusafont esmerca tant de
temps i d'esforcos a la labor d'estudi i di-
vulgacio del fenomen de 1'evoluci6 orga-
nica i en posar de relleu la contribucio que
havia fet en aquest camp el jesuita occita
Pierre Teilhard de Chardin, fa que segura-
ment hi hagi qui ignori el paper tan impor-
tant jugat per ell com a investigador en el
camp de la palcontologia dels mamifers,
amb la implicacio que aquesta activitat
comporta en el progres del coneixement de
la cronologia del Terciari continental de
Catalunya i de tota la peninsula Iberica.
Ens trobem davant d'un personatge certa-
ment pluridimensional, a qui no era alie
cap aspecte de l'ampli ventall de les cien-
cies de la vida, pero ell per vocacio era un
paleontoleg nat que, de les seves descober-
tes i dels seus estudis rigorosos, n'extreia
conclusions que aplicava mes tard a ques-
tions de major transcendencia. Es cert que
tenia una flaca invencible per a 1'especula-
ci6 biologica, posada de manifest des de
molt aviat en exposar visions personals so-
bre el fenomen de 1'evoluci6 i el proces
antropogenic, amb aportacions d'innegable
interes. Pero la base d'on havia partit, 1'es-
tudi de les restes de mamifers d'altres
temps, era un treball cientific prou impor-
tant com perque avui puguem considerar
que amb la seva aportacio ell va aconse-
guir que la paleontologia catalana dones
un pas de gegant en relacio al nivell en
que es trobava abans de la guerra civil
del 1936.
Havia nascut a Sabadell el 1910. Fill d'u-

na familia modesta, Miquel Crusafont po-
gue accedir, no obstant aixo, a estudis su-
periors i es llicencia en Farmacia l'any
1933. Poe despres aconseguia establir-se
professionalment a Sabadell, on instal-la,
annex a ]a seva farmacia del mercat, un
laboratori d'analisi que adquiri ben aviat
un notable prestigi local. Tot i que aquesta
feina l'ocupava durant molter hores al llarg
de la jornada, i aixo durant una colla
d'anys, ell aprofitava qualsevol moment
lliure per dedicar-lo al conreu d'allo que
ja constituia la seva vocacio veritable, la

paleontologia. Fou amb aquestes limita-
cions com ell aconsegui adquirir -en
aquells anys inicials i fins ben avancada la
decada dels 50, junt amb Fernandez de Vi-
llalta- el gran prestigi internacional del
qual sempre gaudi. I aixo, essent fins a
cert punt un amateur, ja que la llicencia-
tura en Ciencies Naturals, no la va cursar
fins mes endavant, quan el seu nom ja era
ben conegut arreu com el d'un especialista
qualificat en el seu camp de treball.
La seva tirada cap a la paleontologia en

particular, i cap a les ciencies naturals en
general, li venia de l'adolescencia, format
com havia estat en l'ambient excursionista,
tan propici per al desvetllament de voca-
cions d'aqucst tipus. Durant els anys inte-
riors a la Republica, s'havien anat aple-
gant a Sabadell els materials arqueologics
i paleontologics precedents del rodal de la
ciutat o del propi subsol, que acabaren
constituint elements importants en el con-
tingut del museu local, quan aquest s'inau-
gura mes endavant. Crusafont no havia
participat en la seva recolleccio, pero se-
gurament la visio dels exemplars exhibits,
juntament amb la influencia pedagogica
d'alguns professors sous de batxillerat
-com ell ho confessava sovint-, li deter-
mine una forta inclinacio vers el camp mis-
terios pero atraient de la paleontologia. Ell
ja estava sensibilitzat per a aquestes co-
ses. Ho escriuria anys mes tard en referir-
se a la seva adolescencia: < Sentia un gran
amor a ]a naturalesa i m'atreia, sobretot,
la constitucio geologica dels terrenys i Ilur
historia». Molt aviat havia de comencar la
seva trajectoria com a explorador afortu-
nat de jaciments fossilifers: als setze anys
feia personalment la descoberta del que
ha estat mes tard un dels jaciments mes
importants en mamifers del Mioce del Va-
lles: el de Can Llobateres, a tocar la pro-
pia zona urbana de Sabadell.

El mateix any que acabava la carrera de
Farmacia, publica conjuntament amb Fer-
nandez de Villalta, amb qui havia establert
contacte a la Universitat, Particle <<Prime-
ra nota sobre vertebrats fossils miocenics
del Valles» que constitucix el punt d'ar-
rencada de la seva copiosa produccio cien-
tifica ulterior. Un parell o tres mes de ti-
tols figuren en la scva bibliografia anterior
a 1936, Hero les circumstancies interrom-
peren aquesta trajectoria inicial en escla-
tar la guerra civil. Per sort, el conflicte que
va desfer tants prdjectes de vida fou, per
a ell, sots un parentcsi en la feina comen-
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cada. Finida la contcsa, poguc reprendre
do nou la labor cicntffica aixi quc li ho va
permetre la indispensable normalitzacio de
lcs seves activitats professionals. I fou a
partir de llavors quan va iniciar, ja sense
discontinuftats, el seu cami ascendent com
a cientffie, encetant el periode mcs fructf-
fer i creatiu de la seva carrera.
Es possible quc qui no l'hagi conegut en

aquclls temps, li costi de fer-se una idea
d'a116 que representa la seva labor en les
decades dels anus quaranta i cinquanta,
quan el pals acabava de sortir del dalta-
baix d'una guerra terrible i calia recomen-
car-ho tot amb ben pocs recursos i en les
pitjors condicions per a fer-ho. En ]a tasca
de redrecament cultural calia reprendre
cis antics camins, pero calia, abans, rccu-
perar el propi entusiasme, ofegat per les
circumstancics adverscs del moment. A
Crusafont no Ii mancava pas I'cntusiasmc,
un entusiasme vibrant i certament enco-
manadfs. Aixi cs que ben aviat reprenguc
les exploracions palcontologiques pcls vol-
tants de Sabadcll amb resultats estimu-
lants, i poc despres, junt amb Villalta, co-
mencava 1'exploraci6 metodica de les bar-
rancades d'Hostalcts de Pierola, a l'Alt Pe-
ncdes, que forniren grans quantitats de
restes fossils obtingudes gracies a una alta
dosi de paciencia i d'illusio, diumengc rcre
diumengc, durant el curt interval de temps
quc permetia l'horari, no sempre gaire ra-
cional, del tren d'Igualada. Aixi ana acon-
seguint de formar una notable colleccio de
mamffcrs miocenics que dipositava al Mu-
scu de Sabadcll, museu que d'aqucsta ma-
nera es convertia en un centre important
en la materia, ultrapassant el caracter lo-
cal a que estava destinat. A les explora-
cions seguiren, d'una manera immediata,
els estudis del material descobcrt, objecte
de successives monografies. En aquells
anys de la postgucrra, les escasses publi-
cacions cientffiques que subsistien amb vi-
da migrada per tot l'Estat, veien envaldes
Ilurs pagines amb ]a incessant aportacio
dell dos paleontolegs catalans, cosa que
podia donar la impressio que ells cren cis
unics paleontolegs que havien quedat al
pats despres de la desfeta. I no cols a re-
vistes d'acf, ja que molt aviat ho feren
tambc en publicacions de 1'estrangcr. Tot
aixo va determinar que 1'aparici6 del tan-
dem Villa] ta-Crusafont (o Crusafont-Villal-
ta, que d'ambdues maneres figurava biblio-
graficament segons s'esqueia) causes un
fort impacte en el panorama de la geologia

hispanica . Durant la quinzena llarga d'anys

en que va mantenir - se ]a col-laboracio en-

tre ambdos -a comptar des del final de la

guerra- publicaren conjuntament una vui-

tantena de treballs, xifra quc representa
una fraccid considerable en el nombre to-

tal d'articles que sobrc palcontologia ha-
vicn aparegut , durant aqucst interval, en

les revistes especialitzadcs de tot l'Estat
espanvol.
Ws tard , a mitjans dcls cinquanta, s'in-

terrompc do coma acord la collaboracio
entre els dos paleontolegs , i cadascun dells

emprenguc una via propia i diferenciada

en les seves recerques cientffiques . Villal-

ta, quc havia manifcstat scmpre una clara

inclinacio vers I'estudi dell marnifers qua-

tcrnaris , va iniciar llavors una vinculacio

mcs estreta amb cl men dels arqueolegs,

sense abandonar del tot , pero , cl seu intc-

res per les faunes terciaries , i no sols les

de mamifers sing les de grups diversos

dins l'ample ventall de ] a zoologia . Crusa-

font , en canvi , mantinguc una major fide-

litat envers els mamffcrs del Tcrciari, i

solament en la darrcra cpoca de la scva

carrera cicntffica realitza incursions en cis
d'edat mesozoica , obrint d ' aquesta mane-

ra una via practicament incdita a Espanva.

Pero , d'altra banda, ]a produccio de Cru-

safont havia d'enriquir -se encara amb una

altra faceta : la relativa a estudis teorics en

el camp de l'evolucio i en una labor d'as-

saig i do divulgacio sobre el fenomen de

1'antropogenesi . Aquest cs, sens dubte, 1'as-

pecte a traves del qual cl seu nom ha cx-
perimentat una major difusio entre amplis

cercles de lectors, com ja hem dit abans,

pero no es segurament per aqucst cami

com Crusafont va arribar a adquirir la

seva solida reputacio cicntffica, que ultra-

passa Ilargament I cs nostres fronteres.
La importancia de l'obra de recerca de

Crusafont ( quan parlcm de 1'aportaci6 an-

terior a 1957, hem de referir-nos necessa-

riamcnt a la de l'associacio Crusafont-Vi-

llalta, tot i quc aquesta produccio coexistia

amb la dell tot sol i amb la realitzada cn

collaboracio amb altres cientffics, fins a

assolir, per aqucst periode, una xifra su-

perior a les 150 referencics bibliografiqucs,

entre treballs extensos , articles cientffics i

assaigs diversos) no ha de ser mesurada

solamcnt des del punt de vista quantitatiu,

com cs natural . Pero tampoc tan sols pel

seu valor intrfnsec , del qua] Cris ocuparern
mes endavant . La produccio d'un actor es

filla d'un temps i d'un Hoc. Cal situar-la,
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doncs, en el moment de la seva aparicio,
bo i valorant a traves seu el grau de pro-
gres que aquesta obra introduia en la linia
de recerca seguida pel seu autor.
No he d'intentar pas presentar en

aquests moments una visio historica d'allo
que ha estat el conreu de la paleontologia
a Catalunya. Altres ho han fet amb molt
d'encert, i amb mes autoritat que jo. Pero
si que cal tenir present la llarga tradicio
de la paleontologia catalana, centrada des
de mitjan segle passat a redos del Semina-
ri. El camp concret dels mamifers fossils
no era pas verge. Abans que Crusafont i
Villalta ho fessin, altres se n'havien ocu-
pat, donant a coneixer descobertes espora-
diques i organitzant les primeres collec-
cions amb els materials trobats. Es obli-
gat al•ludir en aquest moment els noms de
Jaume Almera i Llufs Marian Vidal, les
dues grans figures de la nostra geologia,
com a primers contribuents en aquest do-
mini. Tambe alguns paleontolegs estran-
gers hi havien efectuat contributions per-
sonals de mes o menys relleu: Smith
Woodward, Deperet, Viret, etc. Pero qui
havia de consolidar a Catalunya la paleon-
tologia de mamifers com una espccialitat
real fou Josep Ramon Bataller -l'hereu
de Jaume Almera, com l'anomenava Cru-
safont-, el qual des de 1918 dedica una
bona part de la seva labor cientifica a
aquest domini concret, donant a coneixer
notables descobertes, l'estudi de les quals
introduia modifications importants en el
coneixement de 1'estratigrafia del Terciari
continental del nostre pals.
Miquel Crusafont no fou pas, corn tam-

poc no ho fou Villalta, deixeble de Bata-
ller, pero ambdos experimentaren la seva
influencia durant els primers anys de pro-
duccio cientifica i adhuc arribaren a signar
junts una important monografia sobre els
castors fossils d'Espanya, l'any 1948. Pero
ells en realitat pertanvien a un altre temps.
L'aparicio en la bibliografia dels noms de
Crusafont i Villalta, amb la copiosa pro-
duccio que hem esmentat abans, consti-
tueix una mena dc relleu temporal respec-
te de la figura de Bataller, les obrcs mes
importants del qual en el camp dels ma-
mifers son anteriors a 1939. Amb tot,
aquest relleu no ha de scr vist com una
continuitat autentica entre l'obra del mes-
tre i la dels llavors joves paleontolegs.
Estic segur que si fessim un rccompte nu-
meric precis de tots els trcballs sobre els
mamifers fossils de Catalunya apareguts

abans de la guerra i els dels deu o quinze
anys segiients, veuricm una clara inflexio
en el grafic, exprcssiu del volum de la pro-
duccio cientifica que correspon al moment
de l'aparicio dels noms de Crusafont i Vi-
Ilalta. Pero no sols es aixo: hi ha tambe
la novetat qualitativa respecte de la pro-
duccio anterior, novetat que justifica ple-
nament que aquella data hagi de prendre's
com el comenc d'una nova etapa de moder-
nitat en aquest camp concret de la recerca.
Comparativament amb treballs inte-

riors, les primeres contribucions de Cru-
safont (de Crusafont i Villalta, en aquest
cas) presentee un innegable aire innova-
dor, aixf com un major rigor en les des-
cripcions dels materials objecte d'estudi i
Ilur discussio. Diffcilment hem trobaria en
els trcballs anteriors de paleontologia al
nostre pals, unes descriptions tan acura-
des, unes comparacions tan meticuloses
amb exemplars d'altra procedencia i unes
discussions critiques tan raonades. En ge-
neral, el contingut dels articles de siste-
matica paleontologica es reduia abans a
una descripcio sumaria dels exemplars a
estudiar (i encara!) amb Burs mesures in-
dispensables i a alguna al•lusio breu a idecs
d'altres autors. No voldria que aquestes
afirmacions fossin interpretades com una
critica negativa envers els treballs d'a-
quells moments; era una manera diferent
de concebre els estudis sistematics, impos-
sible ja en els anys en que s'obrien pas les
noves idees sobre la teoria de 1'especie, i
s'exigia per tal motiu una major precisio
en ics definitions de les unitats taxonomi-
ques, malgrat fossin tan estantisses com
les que pot arribar a dilucidar el paleonto-
leg. Sobta, per tant, veure en els trcballs
de Crusafont, i aixo practicament des de
les seves primeres aportacions, una major
riquesa de contingut, amb una analisi crf-
tica mes afinada, qui sap si estimulada per
mimetisme amb la lectura atenta d'alguns
models d'autors forans de gran prestigi,
com els del seu admirat Hans Georg Steh-
lin, el classic dc l'escola de Basilca.

Sigui per filiacio electiva, sigui com a
producte d'una epoca inevitablement dife-
rent de la d'abans del conflicte bellic, el
cert es que amb la seva obra s'iniciava un
camf nou en la paleontologia del pals, co-
mencant d'aquesta mancra una ctapa di-
ferent, caracteritzada per un increment
apreciable en la qualitat i la quantitat dels
treballs, durant la qual pogueren atenuar-
se les distancies respecte del nivell de la
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ciencia conreada arrcu del mon civilitzat.

Els avencos cientifics ho exigien aixf, i en

aquest mateix cami s'anirien col•locant els

nous palcontolegs que, d'una manera len-

ta, anaven sorgint. Inevitablement havia
d'arrenglerar-s'hi tambe una altra figura

apareguda durant la immediata postguer-

ra (per be que, com ells dos, amb antece-

dents d'abans del 36): Llufs Via, deixeble

dirccte de Bataller. La seva monografia

sobre cis cranes fossils de Catalunya apa-

reixia ]'any 1941, justament a ]a matcixa

revista i en el mateix volum on Villalta i

Crusafont publicaven un dels scus primers

treballs, el que feia el numero 5 d'amb-

dos, l'estudi sobre la descoberta de la pre-

sencia d'antropomorfs al Mioce del Pe-

nedes.
Miquel Crusafont fou, doncs, un innova-

dor des del primer moment. No sols ho

era en el tipus de formulacio descriptiva

del material descobcrt, sing tambe en la

introduccio de nous recursos per al seu

estudi. Dotat d'una imaginacio sempre ope-

rativa, s'esforcava a trobar naves formules

expressives per a establir Ics possibles re-

lacions taxonomiques en el mon dels fos-

sils. Probablement ell degue ser a Catalu-

nya qui primer aplica en els fossils i, con-

cretament en els de mamifers, cis criteris

biometrics per a poder diferenciar les uni-

tats taxonomiques, qui hi introduf, primer

quc ningu, els metodes d'analisi morfofun-

cional, qui inicia els primers assaigs paleo-

ecologics, qui abans quc d'altres va fer

us dels raigs X en l'estudi del proces d'e-

rupcio de les molars en mandibules de llet,
qui estudia els primers fenomcns terato-
logics observats en ossos i mandibules i en
Bona diagnostics clinics, ... i Encara tantes
coses mes! Ell fou el primer qui es llanca,
en 1'Cpoca de la postguerra -era I'any
1948- a publicar consideracions apreciati-
ves sobre el terra de 1'evoluci6 organica,
nascudes dels seu tracte quotidia amb el
mon dels fossils, i no era pas aquesta una
petita mostra d'atreviment i de valentia en
aquells ant's de silenci!

La mran contribucio cientifica de Miquel
Crusafont es refereix basicament a 1'estudi
sistematic que feu de ics restes de mami-
fers terciaris de la Peninsula, descobertes
des de 1940 fins poc abans de la seva mort,
com a resultat, en gran part, de prospec-
cions de superffcie i d'excavacions efectua-

des per ell mateix o fetes junt amb Villaita

o altres col•laboradors que li feren costat.

El gran aplec dc materials que constitueix

la Col•leccio Crusafont, i que avui es con-

serva curosament a 1'Institut de Palconto-

logia dc Sabadell que du el scu nom, es un

dels millors conjunts de mamifers fossils

existents a museus de ]'occident d'Europa.
L'obra de Crusafont ha permes, doncs, am-
pliar d'una manera extraordinaria la nos-

tra coneixenca actual del panorama biolo-

gic del Terciari continental iberic, amb la

descripcio d'un nombre molt elevat de ta-

xons, quc es compten per diversos cente-

nary d'espccies descrites i figurades, entre

les quals, fins a ]'any 1971 (amb motiu
d'haver-se publicat una llista posada al

dia) se'n computaven 56 de noves per a la

ciencia (amb 24 generes nous, i una sub-

famflia nova). Les especies descobertes, pcl

fet d'estar distribuides d'una mancra es-
calonada en els diversos nivells del Tcrcia-

ri continental de la Peninsula, han pogut
proporcionar una valuosa informacio cro-
nostratigrafica, indispensable per a la da-
tacio dels materials corresponents i per a
l'establiment de fites de correlacio amb les
successions marines, 1'edat de les quals ha
estat fixada recolzant-se en altrcs tipus
d'organismes fossils. Aixi, a la vegada que
un estudi sistematic de les faunes, 1'apor-
taci6 de Crusafont ha tingut una scgona
vessant, la de contribuir d'una manera di-
recta a la datacio dels terrenys terciaris
de la peninsula Iberica.
Aquesta labor, la va iniciar en els ter-

renys del rodal de Sabadell, i Tana am-
pliant a mesura que explorava noves zones
d'una ccrta extensio al Valles occidental i
a ]'Alt Penedes. Encara que alguns jaci-
ments d'aquestes arees eren coneguts d'a-
bans per Bataller, la gran majoria proce-
dia de descobertes personals seves o rea-
litzades junt amb Villalta i aviat amb
altres collaboradors. D'aquesta manera, la
que de fet acaba anomenant-se «conca del
Valles-Penedes» (nom que ell contribui
tant a difondre en cis cercles paleontolo-
gics d'Europa i de tot el mon, que acaba-
ren mitificant-lo corn a aparadfs dels pa-
leontolegs»), passa a ser, vers els anys 50,
]'area mes coneguda del Terciari de tota
]a Peninsula.
En els temps de 1'Almera, d'aquesta con-

ca solament es coneixien faunes de mami-
fers del Mioce superior (es a dir, del Pon-
tia, en el 1exic vigent fins a les darreres
decades); tots els materials d'origcn con-
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tinental eren considerate, doncs, com d'a-
questa edat. Les exploracions i els estudis
de Crusafont i Villalta provocaren aviat
un canvi en aquesta interpretacio en mos-
trar que tambe existien diposits continen-
tals a altres nivells del Mioce de la conca,
illustrats arreu amb restes de mamifers
que ho posaven de manifest. En efecte, des-
sota do les del Pontia s'havia reconegut
I'existencia (ja insinuada clarament per
Bataller) de faunes vindobonianes, i enca-
ra mes avail, de faunes burdigalianes.
Quart el 1951 es comprova 1'existencia del
Burdigalia continental en terrenys asse-
nyalats abans com a oligocenics, queda
comp]ctada la segi.iencia faunfstica mioce-
nica, i ]a conca del Valles-Penedes esde-
vingue punt de referencia obligat per a
l'estudi d'altres conques peninsulars. Hi
sobresortia 1'existencia d'un gruix d'es-
trats intermedi entre les capes atribuibles
als estatges tradicionalment anomenats
Vindobonia i Pontia, que havien Murat
una nombrosa fauna de caracteristiques
peculiars. Aquest fet fou ja clarament ob-
servat des de 1'any 1945 per Crusafont i
Villalta i, basant-se en ell, Crusafont posa
en circulacio, deu anys despres, el nom
d'un nou estatge, el Vallesa, que ha acabat
sent acceptat internacionalment com a uni-
tat cronostratigrafica dins l'escala autono-
ma del Terciari continental.
No era aquesta 1'6nica novetat de data-

cio que introdui en els seus estudis, pero
potser si que fou la mes vistent i de major
abast general. El fet es que ]es caracterfs-
tiques de Ics faunes descobertes revelaven
al llarg del temps, 1'existencia de canvis
climatics a la zona i de possibles fenomens
migratoris, que acabaven plantejant pro-
blemes d'interes, la solucio dels quals cxi-
gia estendre 1'activitat exploratoria cap a
noves arees, en terrenys que posseissin la
mateixa edat. Aquesta constatacio obria
el cami d'estudis de caracter paleoecolo-
gic i biogeografic, ben dificils de ser imagi-
nats anys enrera, amb el reduit cabal de
documentacio paleontologica disponible
abans de 1940.

Tot i que les exploracions i excavacions
a la conca del Valles-Penedes 1'ocuparen
extensament al llarg de tota la vida, Crusa-
font s'interessa, doncs (i en realitat potser
molt mes aviat del que li exigia la resolu-
cio dels problemes que insinuaven les tro-
balles en aquella conca) per les faunes de
mamifers presents a les diverses arees del
Terciari peninsular. D'abans de la guerra,

era coneguda 1'existencia d'un nombre cer-
tament limitat de jaciments puntuals es-
parsos en les extenses conques de 1'interior
de la Peninsula, alguns coneguts des d'an-
tic, com ara el de Concud, prop de Terol,
esmentat ja el segle xvIII, o el de San Isi-
dro, a Madrid mateix, des de principis
del xix. L'escola madrilenya (Hernandez
Pacheco, Royo Gomez, Gomez Llueca, i
altres) n'havia fet objecte de diverses mo-
nografies, alguna de les quals, com la del
jaciment de Palencia, obra d'Eduardo Her-
nandez Pacheco, era d'un interes remarca-
ble. Els brillants resultats obtinguts com
a consegiiencia de les exploracions fetes
al Valles-Penedes, estimularen, doncs, Cru-
safont i Villalta a efectuar prospeccions en
algunes d'aquestes zones de mes enlla de
1'Ebre. I cal dir que els resultats de les
primeres temptatives realitzades foren ja
ben positius, tot i que, malauradament,
les campanyes que es projectaven havien
de ser molt curter per forga -almenys les
de 1'etapa anterior a 1960-, Iligat com es-
tava Crusafont per les seves obligacions
professionals que no li permetien allunyar-
se massa temps de Sabadell. Ws endavant,
quan aconsegui d'anar-se'n deslliurant d'u-
na manera progressiva, i quan finalment
arriba tambe a disposar de personal auxi-
liar, va ser-li possible organitzar campa-
nyes exploratories mes racionals i assos-
segades.
Fou d'aquesta manera quc comenca la

rcalitzacio d'una serie de visites a jaci-
ments ja coneguts en ]a bibliografia ante-
rior o en alguns d'inedits quc comptaven,
no obstant aixo, amb alguna noticia fide-
digna sobre la seva localitzacio o el con-
tingut. Per a mes endavant deixaria 1'orga-
nitzaci6 de campanyes exploratories vers
noves arees que en principi semblaven pro-
metcdores. L'estiu del 1941, junt amb Vi-
llalta, decidi visitar la zona de Terol -fou
la seva primera sortida d'aquest tipus- i
recorregue el famos jaciment de Concud,
que conservava encara calentes les trinxe-
res obertes tres anys abans en la que fou
linia del front durant el terrible setge de
la ciutat. Els resultats aconseguits foren
is prou engrescadors com per pensar a re-
petir mes endavant la temptativa. La visita
(que justifica I'aparicio dun article 1'any
segi-ient, referint-ne els resultats) fou aixi
la primera d'una llarga serie ulterior que
fornf una quantitat enorme de material
fossil. Les notfcies publicades a 1'entorn
d'aquest jaciment i d'altres quc s'anaren
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descobrint en zones ve'ines, atragueren tal. Tambe aquests armaris i calaixos fo-

molts paleontolegs estrangers, els primers ren «explorats» per Crusafont durant les

quc d'una manera sistematica iniciaren re- seves periodiques visites a Madrid.

cerques a Espanya sobre mamifers fos- Pero totes aquestes exploracions per 1'in-

sils. El nom de Turolia, en la creacid del tenor de la Peninsula i les consegilents

qual tambe Crusafont tingue participacid, campanyes d'excavacid mes o menys per-

es un altre dell termes cronostratigrafics llongades, no significaven pas un correla-

establerts per a la succcssid del Terciari tiu desplacament del scu centre d'interes

continental, que evidencia netament la im- paleontologic. Crusafont intentava contro-

portancia del jaciment fossilffer. Jar -i ho anava aconseguint- tot el con-

No tractare pas de fer una cronica deta- junt paleontologic dels mamifers mioce-

llada d'aquestes visites i exploracions que nits d'Espanya, pero ho feia sempre amb

feu Crusafont en la seva primera epoca 1'6ptica de qui, per damunt de tot, prete-

Espanya endins. No cscau en aquesta avi- nia referir-ho basicament a la «seva» conca

nentesa de fer-ne una relacid minuciosa, del Valles-Penedos, que acabava essent per

que, d'altra banda, rcsultaria desproveida a ell el centre d'interes primordial, ai-

de significacid. Pero sf que pot ser inte- menys durant molts ant's. Per aixo conti-

ressant assenyalar les fates de la coneixen- nuava efectuant exploracions de manera

ca inicial dels jaciments mes importants permanent al Valles i al Penedes, desco-

que ell estudia, be sigui tot sol o fets en brint noves localitats, i estenia les visites

col-laboracid. Despres de Terol, cal con- a altres conques mioccniques de Catalu-

signar que l'any 1943 visitava per primera nya, aparentmcnt menys riques en contin-

vegada el jaciment de Nombrevilla, vora gut paleontologic: el Baix Emporda, la

Daroca, a la conca de Calataiud, i els anys Selva, i sobretot la Cerdanva i l'Urgellct.

successius el de Cetina de Aragon, prop Una fraccid considerable de la seva pro-

dels banes d'Alhama, dins ]a conca d'Al- duccid bibliografica es refereix a l'estudi

mazan (1944), el de Cendejas de la Torre, d'aquest material exhumat durant les ex-

a Yalta Alcarria (1944), el de Palencia i al- ploracions quc ell realitza al llarg dels

tres localitats de la provincia, com Salda- anys en els jaciments esmentats. La solida

na i Relea (1945), el de Monteagudo de concixenga que arriba a adquirir aixi de

Navarra, prop de Tudela (1945), el de Los les faunes mioccniques, l'autoritza per a

Valles de Fuentiduena, en terres segovia- poder establir correlacions fiables entre les

nes (1948), el de Bunyol, a la conca valen- series estratigrafiques de les diverses con-

ciana (1957), etc. Alguns d'aquests jaci- qucs peninsulars. El 1954 publica, en col-

ments Toren visitats diverses vegades, lo- laboracid amb el qui us parla, una sfntesi

gicament aquells quc havien mostrat una cronostratigrafica de la conca del Valles-

major riquesa de contingut paleontologic. Penedes (dc la qual ja havia esquematitzat

Especialment notables rcsultaren ser els una versid l'any 1948), illustrada amb la

jacimcnts dels voltants de Terol (Concud, distribucio de les scves faunes, i el mateix

Los Mansuetos, etc.), el de Nombrevilla i any, junt amb Villalta, n'efectua una altra

el dc Los Valles, quc per tal motiu foren de tot el Mioce de Castella, que sis anys

objecte de diverses campanyes d'excava- mes tard retocava amb noves aportacions.

cad. Alguns dels jacimcnts antics, pero, El domini adquirit en la materia li perme-

eren ja de dificil acces. Entre ells, per tc efectuar un planteig clar d'alguns pro-

exemple, cls del voltant de Madrid, clue blemes que presenta la distribucio geogra-

anteriorment (des de l'cpoca de Casiano lira de les fauncs. Resultava curios, per

de Prado, un segle abans) havien lliurat exemple, poder apreciar les singularitats

una quantitat estimable de restes que, en de la fauna miocenica del Valles-Penedes

part, cren cncara sense estudiar. Despres respecte de acs scvcs contemporanies de

de la guerra, molts d'aquests jaciments les diverscs conques ibcriques que mante-

havicn anat essent engolits per la creixent men entre elles una uniformitat innegable,

edificacid urbana dc Madrid, i per tant, de sens dubte reveladora de l'existencia d'u-

recuperacid impossible. Pero aquesta man- nes conditions ambientals difcrents de les

canca podia ser compensada parcialment quc regnaven a la conca catalana. Raonar

amb 1'examen directe de restes palconto- aquest fet, que les successives descobertes

logiques que per sort es conservaven en- no feien sing confirmar, l'engrescava so-

cara en els armaris i calaixos del Musco vint, i ell l'interpretava amb on punt d'i-

Nacional de Ciencias Naturales de la capi- ronia com si el fenomen biologic del Mioce
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pogues tenir una significacio premonitoria
d'aIiO que havia d'esdevenir- se milions
d'anys mes tard en el poblament hums de
les mateixes srees...

Les recerques sobre les faunes mioceni-
ques, que tant el van intercssar al llarg de
la seva vida , no impediren que tambe s'o-
cupes dels mamifers fossils d'altres edats,
tot i que el registre iberic d 'aquestes for-
mes es molt menys abundant que el del
Mioce. Faunes mes recents foren objecte
dc la seva atencio , pero mai no li suscita-
ren 1'apassionament d'aquelles. Aixi, les
faunes del Plioce, a les quals dedica algu-
nes publications aillades des de 1945 (cal
fer esment de ]a revisio de la fauna d'Al-
coi), si be no foren mai objecte d'explora-
cions directes per part Well. Tot un altre
interes senti per les faunes mes recents,
especialment les del Quaternari antic, en-
cara que en aquest camp sempre anava
una mica a remolc de Villalta, que era qui
veritablement sentia un fort atractiu pel
tema. El 1944 visita j unt amb aquest, el
jaciment de Villarroya , a La Rioja, consi-
derat en aquells anys com a pliocenic, edat
que fou rectificada per ells mes tard i tras-
passada al Vilafranquia, es a dir, a la base
del Quaternari. L'estudi del contingut d'a-
quest j aciment constitui el tema de la tesi
de Villalta, pero malgrat aixo, Crusafont
ana seguint de ben a prop els problemes
que mostraven Ies faunes quaternaries, es-
pecialment les del Quaternari antic. Amb
tot, Ilevat del jaciment de Villarroya, i
anys mes tard del de Puebla de Valverde,
a Terol , ell no explora gairebe cap altre
jaciment quaternari important . Pero en la
seva bibliografia figuren , junt amb alguns
articles descriptius relatius a taxons del
Quaternari inferior , una mitja dotzena de
treballs sobre faunes recents , que procc-
dien de coves de Catalunya, Mallorca o As-
turies ( en collaboracio amb Villalta). I fi-
nalment, el 1960 , publics una sintesi inte-
ressant, de gran validesa, sobre el conjunt
existent de faunes del Quaternari iberic.
Un interes mes ampli experiments, en

canvi , per les faunes del Terciari inferior,
amb les quals , pero, no establi contacte
directe practicament fins a 1954 . Aquest
any es produi d'una manera accidental la
descoberta del primer mamifer fossil a les
series eoceniques del Pre-pirineu , a la con-
ca de Tremp , en materials anteriors a la
discordanca pirinenca, i el mateix any, Va-
lenti Massachs feia la troballa d'altres res-
tes a Santpedor , en nivells relacionats amb

els de la conca potassica dc la depressio
de 1'Ebre. Aquestes troballes, estudiadcs
per Crusafont i Villalta en sengles publi-
cacions, produiren una certa expectacio.
Crusafont sentia una atraccio evident per
aquestes faunes antigues , com sovint la
sent el paleontoleg en trobar-se davant de
possibles avantpassats dc les faunes amb
que hom esta avesat a treballar, encara
que aquest caracter d'avantpassat sigui, dc
fet, mes hipotetic que real. D'altra banda,
aquestes descobertes , per procedir de se-
ries estratigrafiques implicades amb cl ti-
de orogenic pirinenc o immediatament
posteriors a aquest esdcveniment, podien
contribuir a precisar millor la cronologia
dels moviments tectonics . La fauna cuisia-
na-luteciana de Tremp, en efecte, confirma-
va una edat priaboniana per la discordan-
ca pirincnca en aquell sector de la Nogue-
ra Pallaresa, i el fet conferia especial in-
teres a aquestes restes , mes enlla del seu
valor intrinsec com a fossils d'un nou i
inesperat jaciment. Aixo feu que fossin
programades diverses campanyes d'explo-
racio en arees adients del sole del Pre-pi-
rineu quc, en estendre's cap a ponent per
terres de Bcnavarri , van lliurar a Crusa-
font materials d'elevat interes taxonomic.
L'estudi de totes aquestes faunes motiva
una revisio general de les que s'havien tro-
bat anys enrera , d'una manera esparsa, per
diversos punts de ]a peninsula Iberica. Ai-
x6 mogue Crusafont a realitzar-hi a]gunes
explorations . Hi tenia grans esperances,
pero els resultats no foren tan abundosos
com ell creia. El 1956 visita les localitats
dels voltants de Zamora i Salamanca, amb
fauna d'edat luteciana , i el 1960 explora el
jaciment de Huermeces del Cerro , a Yalta
Alcarria, que contenia restes pertanyents
al Ludia.
La scva contribucio a] coneixement de

les faunes oligoceniques fou ja molt mes
reduida, segurament a causa de 1'cscas
nombre de jaciments que s'havien localit-
zat com a pertanyents a aquesta edat. A Ca-
talunya va contribuir a una reintcrpretacio
de 1edat (estampiana ) de la fauna del jaci-
ment de Tarrega , conegut ja dels temps de
Vidal, i mes tard dons a coneixer, en col-
laboracio amb altres autors, alguns nous
jaciments de Castella la Nova ( Espinosa
de Henares, Carrascosa del Campo, etc.).
Durant 1 'etapa darrera de la seva vida

d'cxplorador de jaciments paleontologics,
un altre tcma 1'interessa especialment: el
dels mamifers del Mesozoic, vcritables ra-
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roses paleontologiques, de tan elevada sig-
nificacio per a reconstruir la historia pri-
mitiva del grup. A lcs darreries de la deca-

da dels 50, un paleontoleg alemany, Walter
Kiihne, havia efectuat notabilfssimes tro-
balles a Portugal de mamifers d'aquesta
edat, i els resultats aconseguits eren prou
estimulants corn per a desvetllar l'interes
immediat de Crusafont. L'existencia d'ho-
ritzons favorables per a la seva recerca en

el Cretaci inferior de la serralada Iberica
(la facies Weald) va determinar que el 1966

s'hi realitzessin unes exploracions prelimi-
nars. En la campanya inicial, i en altres
de posteriors, va participar-hi amb el seu
gran entusiasme, un element alie a 1'equip
que Crusafont havia ja establert en aquells
ant's, el germa Rafael Adrover, responsable
de la descoberta de molts jaciments de ma-
mifers fossils dels voltants de Terol. Les
prospeccions efectuades a Galve, a les ca-
pes on abans s'havien localitzat interes-
sants restes de dinosaures, van lliurar les
primeres peces dentaries de mamifers me-
sozoics d'Espanya. MOs tard s'assaja, amb
exit tambe, excavacions a Una, prop de
la Ciutat Encantada de Cuenca, en ter-
renys de la mateixa edat.

Podria allargar indeftnidament la rela-
cio de ics campanyes realitzades i dels re-
sultats assolits. Crec, pero, que es inneces-
sari, i cl que he dit (amb les inevitables
omissions que son del cas) pot donar-ne ja
una certa idea. Durant una vintena llarga
d'anys, Crusafont estigue present d'alguna
manera en totes les campanyes explorato-
ries que sobre mamifers fossils s'efectua-
ren a Espanya, ja sigui personalment, ja

a traves de persones vinculades a la seva

labor. Les primeres exploracions de la im-

mediata postguerra, les realitzaven sols Vi-

Ilalta i ell, a vegades amb la participacio
d'algun afeccionat atret per l'aventura.

Aviat hi intervingucren, a mes, altres per-

sonas, especialment aquells que d'una ma-
ncra o altra foram deixebles sous. Cal dir,

pero, que aquest caracter quasi exclusiu

de les excavacions dell jaciments de ma-
mifers, comenca a perdre's, i practicament

a desapareixer, abans ja de finir la mateixa

decada dels 50.
A causa precisament del prestigi inter-

nacional cue havia assolit Crusafont des

cions del material recollit. Les conse-
giicncies d'aquestes visites no es feren es-
perar. Algunes escoles foranes, particular-
ment la de la Universitat d'Utrecht, esta-
bliren des de llavors projectes de treball
per a la preparacio de diplomes i tesis d'es-
tudiants, i es posaren en contacte amb
Crusafont, tant per assegurar la viabilitat
del programa com per obtenir dell l'a-
quiescencia per a les excavacions, aquies-
cencia quo es concedia sovint a mitges i

no sempre de bona gana. Les negociacions
comportaven un estira i arronsa continu
per tal d'assegurar, corn a contrapartida,
que el material paleontologic basic que
es descobris no acabes esmunyint-se Piri-
neu enlla. En altres casos els tractes eren
mcs facils, i acabaven concertant-se un
compromfs d'estudi en coma del material
cxtret. Fou, doncs, d'aquesta manera, vol-
gudament o no, que va iniciar-se la penetra-
cio estrangera i la seva participacio en les
tasqucs de camp i en l'estudi del material.
En realitat, aquesta participacio en la fei-
na que desenrotllava Crusafont s'havia pro-
duit ja des de bell principi (mes exacta-
ment, des de finals de la guerra mundial),
pero es tractava llavors d'una participacio
convinguda, produida corn a resultat d'un
acord espontani, i no una mica forcada
com succei a finals dels ant's 50. Eren uns
altres temps i el canvi era ja inevitable. La
nova ctapa havia de comportar una parti-
cipacio activa de gent de fora en el proces
de recerca dc mamifers fossils a Espanya,
en la qual sobrcsortia la intervencio de
paleontolegs de centres corn ara Montpe-
11er, Paris, Lio, Utrecht, Leiden, Magun-
cia, etc., alguns dels quals s'havien format
precisament acf, en preparar llurs tesis en
els matcixos jaciments del pats, en especial
els dc les arees de Calataiud, Daroca i Te-
rol, quc havien revelat un contingut d'una
riquesa cxcepcional. Ja no era possible
mantcnir les coscs com abans. I cncara,
amb el dcscnrotllament de nous nuclis do
rcccrca a diversos centres universitaris es-
panyols, el control exercit per Crusafont
fins llavors, s'ana afluixant insensiblement
i cs perde en una gran part.

de bon principi, i de la importancia resso- La descripcio formal del material cxtrct

nant de les saves descobertes, s'inicia en dels jaciments explorats, junt amb el que

aquesta epoca la vinguda dels primers es- ja existia en col-Icccions previes, ocupa

tudiosos estrangers, avids duna concixen- Crusafont durant una gran part de la seva

ca directa dell jaciments i de les collec- vida. Trot d'alguna nota preliminar, justi-
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ficada per oportunitats circumstancials, ell
havia concebut de descriure sistematica-
ment els materials dcscoberts , grup rere
grup, seguint 1'ordre convencional que im-
posaven les disponibilitats bibliografiques
del moment . Almenys tracta d'intentar-ho
junt amb Villalta amb la fauna miocenica
del Valles-Penedos . Malauradament les pos-
sibilitats de consulta d 'obres modernes
eren escasses quan van comencar la tasca,
ja que les circumstancies dimanades del
conflicte bellic impedien I'arribada regu-
lar de la documentacio bibliogralica indis-
pensable. Aviat van haver de renunciar a
llur idea. Si be es cert que sota un mateix
epfgraf , Los Vertebrados del Mioceno con-
tinental del Valles - Penedos , van apareixer
tres capitols o apartats (primerament els
Insectfvors i els Carnfvors , despres els Pc-
rissodactils , pero d 'aqucsts , sols en sorti-
ren els Calicoterids), el projecte va aban-
donar-se ja 1'any 1944. Les successives tro-
balies que s'anaven produint durant les
continues exploracions cfectuades, feicn
inutil qualsevol intent d'arribar a mante-
nir al dia on forma de publicacio de con-
junt l'estudi d'un grup taxonomic ampli.
D'altra banda, l'interes intrfnsec d'algunes
formes o llur implicacio cronostratigrafica,
exigia que fossin donades a cone'ixer on pu-
blicacio separada , que aixi podicn veure
facilment la Hum mes aviat. La major part
de les publicacions descriptives de Crusa-
font corresponen , doncs , a estudis particu-
lars d ' una o poques espccies concretes, i de
manera menys frequent, de conjunts taxo-
nomics de rang mes elevat . En altres ca-
sos, la descripcio dun conjunt gira a ]'en-
torn del jaciment del qual procedeix.
Aixo no obstant , Crusafont no deixa de

publicar memories d'una certa extensio.
P-s obligat haver d'esmentar acf ]a seva
tesi doctoral Los Gircifidos fosiles de Es-
pama, publicada 1'any 1952, i que causa
un fort impacte entre cls paleontolegs fo-
rans , tant per la seva novetat intrinseca
corn pel tractament que ell havia sabut
donar a aquest estudi . I no es pas un cas
isolat en la seva produccio : altres con-
junts meresqueren tambe estudis mono-
grafics, com ho foren els castors , els an-
tropomorfs, etc.
Segurament li resultava mes corrode pu-

blicar les descripcions per separat que no
de for-ho de manera conjunta on monogra-
lies extenses , modalitat que , d'altra Banda,
es ben frequent mire paleontolegs. Pero
en el fons ell devia estar convencut que

calia obrar altrament. N'es una prova el
fet que quan estigue en disposicio de fer-
ho, es a dir, quan, per haver assolit una
catedra universitaria, dirigf tesis dels seus
deixebles, aquestes consistiren sempre o
quasi sempre en estudis monografics d'am-
plis grups taxonomies (Suids, Paleotcrids,
Rinocerotids, BOvids, Insectfvors, Rosega-
dors, etc.), perseguint versemblantment la
formacio de l'especialista en arees con-
cretes.
Corr a autor d'estudis sistematics, Cru-

safont aconseguf de polar en evidencia una
excellent disposicio per a les descripcions
dels materials. Tenia una ploma facil i,
d'altra banda, era un gran observador,
amb visio perspicac dels fenomens, i pos-
seia intuicio i idees Glares per a poder
formular propostes filogenetiques. Una icc-
tura atenta d'algun dels seus treballs mes
acreditats d'aquest tipus, dona la mesura
de la seva valua. No sabria evitar en aques-
ta avinentesa d'esmentar, per exemple, l'es-
tudi que feu del Triceromeryx, un estrany
artiodactil del Mioce castella, o ci del
Schlossericyon, el procionid mes antic
d'Eurasia trobat al Mioce del Valles, i on fi,
la seva tesi sobre girafes fossils es un
exemple veritablement paradigmatic.
Una llista tan llarga d'especies com la

que amb els anys ell arriba a establir a
partir de restes de procedencia diversa,
moltes d'elles de jaciments inedits, forgo-
sament havia de comportar I'existencia d'u-
na quantitat elevada de novetats. No sola-
ment de novetats taxonomiques (una cin-
quantena llarga d'especies creades per ell
fins a 1971, com ja s'ha assenyalat mes
enrere), sing novetats quant a llur signifi-
cacio en el camp de la distribucio on el
temps i 1'espai.
En el primer aspecte posarfem de mani-

fest com a cortribucions sobresortints, la
descoberta de les primeres girafes del Ter-
ciari a 1'occident d'Europa, la del millor
conjunt d'antropomorfs del Mioce euro-
peu, ]a de 1'hipop6tam mes antic del mon,
la del mes antic Canis i el mes antic pro-
cionid d'Eurasia, les primeres troballes a
Espanya de pangolins al Mioce, de condi-
lartres, creodonts i prosimis a 1'Eoce, d'in-
sectfvors i multituberculats al Cretaci, la
troballa de formes enigmatiques de carac-
ter autocton i de posicio sistematica incer-
ta, com 1'artiodactfl Triceromeryx i el ri-
nocero Hispanotherium, ambdos del Mioce
de Castella, o la rata gegantina Canario-
mys, del Quaternari de Canaries. La Ilista
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de novetats seria llarguissima. Algunes de sibles relacions de parentiu i de descen-

les publicacions sobre aquestes troballes dencia. Tot i que els estudis efectuats per

son signades tambe per Fernandez de Vi- Crusafont han de situar-se cn una etapa

llalta, especialment Ics de la primera epo- anterior a la de la introduccio dels meto-

ca, d'altres ho son tambe per Joana M. Gol- des de la cladistica i de les analisis mor-

pe, que collabora intensament amb ell des folbgiques basades en l'us d'ordinadors,

de 1960, o per Rafael Adrover. posseeixen, tanmateix, un valor intrinsec

Altres innovacions que introdui estan en que no podem passar per alt. En les seves

relacio amb fenbmens migratoris o d'iso- monografies descriptives sovint introduia

lament geografic: la pervivencia com a for- propostes filogenetiques originals o efec-

ma relicta, del tilbpode Caenotherium fins tuava una analisi critica de models ante-

al Mioce mitja, la coexistencia d'equids in- riors. Cal esmentar com a exemples, els

digenes i immigrats durant el Terciari i assaigs filogenetics establerts per ell, de

Quaternari antic (Anchitherium i Hippa- castbrids, de carnivors, d'artiodactils en

rion durant el Vallesa, Hipparion i Equus general i de girafids en particular, etc.

durant el Vilafranquia), la persistencia de Precisament un dels treballs seus que

simis a la peninsula Iberica fins almenys meresque una atencio internacional mes

el Quaternari antic, la distribucio tempo- sostinguda es el que feu sobre el conjunt

ral del Myotragus mallorqui, i encara tan- de tots els carnivors fissipedes (no pas so-

tes altres. Aquests fets i l'analisi del con- lament els trobats fossils a la Peninsula),

junt de faunes terciaries li permete, com conduit per I'analisi de parametres angu-

s'ha dit abans, poder formular-se adequa- lars establerts en peces dentaries de cadas-

dament el problema de les relacions bio- cuna de les formes considerades. Crusa-

geografiques a ]a Peninsula en Bur di- font, com ja s'ha dit, fou l'introductor al

mensio temporal. El reconeixement de nostre pais de les tecniques biometriques

l'existencia de periodes caracteritzats per en l'estudi dels fossils. A partir d'alguns

la presencia de formes autbctones a Fin- assaigs anteriors que havien donat resul-

terior de la Peninsula junt amb la pervi- tats prometedors, l'any 1956 realitza un

vencia d'altres ja extingides a 1'exterior, estudi referit a les esmentades relacions

contrastava amb la d'epoques durant les angulars, relacions que a la vegada que

quals era manifesta una uniformitat ge- apreciaven similituds i diferencies entre

neralitzada de les faunes, a fora i a dins. les especies considerades, insinuaven tam-

En termes biogeografics, el fet significava be possibles vies de parentesc. En definiti-

que peribdicament la peninsula Iberica va, aquest assaig permetia formular una

hauria anat passant per etapes d'aillament aproximacio filogenetica del grup sencer i

respecte del mon exterior, que havien difi- mostrava camins possibles de diferencia-

cultat les migracions. Les primeres idees cio a partir d'un nombre reduit de formes

sobre aquest particular foren exposades basiques, que constituirien llur « sintetoti-

l'any 1954 en un article en que explica el pus). L'estudi, publicat a America amb el

paper jugat pel Pirincu durant el Terciari titol ((A biometric study of the evolution of

per poder interpretar les limitacions im- the Fissiped Carnivores)), fou objecte de

posades en l'intercanvi faunistic amb Eu- l'atencio favorable de molts paleontblegs;

ropa; i quatre anys mes tard publica Fin- en especial s'hi va interessar Georges G.

teressant treball de sintesi -una de les Simpson, que d'un temps enca mantenia

seves obres cabdals-, <<Endemism and un contacte epistolar estret amb Crusa-

Paneuropeism in Spanish fossil mamma- font. Conec ben be les incidencies d'aques-

lian faunas), en el qual exposava idees ba- to aventura perque vaig estar directament

sades en dades sblides i presentava grafics implicat en 1'elaboraci6 del treball i en la

de paleogeografia que avui encara mante- discussio del metode. Sovint he lamentat

nen llur validesa en els sous tracos fona- que les circumstancies no permetessin mes

mentals. endavant prolongar aquesta linia de recer-

Dins d'aquest apartat paleontografic, cal ca, que prometia tantcs possibilitats, a al-

alludir, ni que sigui d'una manera suma- tres grups taxonbmics adients.

ria, a les seves contribucions en el camp Finalment, cal afegir encara l'existencia

de la filogenia. Els estudis anatbmics dels d'un assaig seu publicat l'any 1962, referit

components d'un grup determinat, propor- a la consideracio filogenetica que cal con-

cionen sovint els elements que permeten cedir a] grup de reptils terbpsids que re-

l'establiment, si se'n fa bon us, de les pos- presenten els avantpassats mes o menys
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directes dels mamifers. Recolzant-se da-
munt del possible caracter de «grau» evo-
lutiu pel conjunt dels reptils, Crusafont
arribava a la conclusio que els teropsids
havien de constituir, en oposicio als reptils
estrictes, una classe independent de verte-
brats, per a la qual ell proposava el nom
d'«ambulatils», terme expressiu de llur
modalitat locomotiva. Discutible o no -la
continua antinomia existent entre catego-
ries taxonomiques horitzontals i verti-
cals-, la proposta era digna de ser tingu-
da en consideracio, atenent l'argumentacio
intelligent que formulava el seu autor.

Com he dit anteriorment, l'aspecte de
l'obra de Crusafont que ha contribult mes
a difondre el seu nom en el nostre mon
cultural, mes enlla dels cercles estrictes
de recerca, es el que es refereix als seus
nombrosos articles i a les sever conferen-
cies i dissertations sobre el fenomen de
1'evoluci6 organica. Es en aquest camp,
per una Banda com a assagista, per una
altra corn a divulgador, on es dons a co-
neixer a un public mes ampli que aquell
que havia apres a valorar-lo pels seus es-
tudis paleontologics. I curiosament pot-
ser no es aquest aspecte de la seva obra
-pel qual ell sentia una veritable passio-
el que mes determini quc el seu nom passi
a la historia dell progressos cientifics del
nostre pals. Un domini com aquest, bssi-
cament especulatiu, no pot tenir mai la
solidesa de la pura recerca. Per aixo, tot
i valorant de manera molt positiva 1'esforc
considerable que va anar fent al llarg dels
anys per tal de difondre les idees evolu-
cionistes amb aportacions originals seves,
hem de reconeixer que aquest aspecte de
la seva tasca posseeix per propia naturale-
sa, la vulnerabilitat de les coses opinables
i, per tant, pot ser subjecte de discussio.
He de fer un advertiment previ. No vol-

dria donar la impressio que jo prenc par-
tit en aquesta giiestio. No se' si escau ja
a hores d'ara, de poder formular judicis
desapassionats sobre les idees personals
de l'autor en materies que ultrapassen so-
vint els dominis de la recerca, en el sen-
tit mes estricte del mot; del que n'estic
segur es que no soc jo, per formacio i per
circumstancies personals, qui resulta mes
adient per a fer-ho. Per aquest motiu, vol-
dr]a limitar-me a exposar, corn fins ara,
dades i fets, per tractar d'aconseguir d'una

manera aseptica una visio del personatge
en aquesta faceta particular de la sera
obra. Segurament cncara hauria de mati-
sar una mica el contingut de tot allo que
integro en aquest apartat amb 1'etiqueta
que du el nom d'evolucio. No sots he de
referir-me aci a les estrictes especulacions
que feu Crusafont sobre el fenomen. En
parlar del paper jugat per ell en aquest
domini, cal distingir sovint entre 1'huma-
nista que escrivia articles a mig cami en-
tre la sintesi del cientific i 1'assaig de 1'es-
criptor, i 1'ap6stol que difonia unes idees
impregnades d'espiritualitat, idees que re-
flectien la seva visio del mon, una weltan-
schauung pregonament influida pel pensa-
ment de Teilhard de Chardin.
Crusafont va plantejar-se d'hora la gi.ies-

tio de 1'evoluci6 organica. Ho feu des dels
primers anys de la seva vida cientifica. El
contacte de cada dia amb els testimonis
materials de la vida del passat, el condufa
de manera necessaria a rcflexionar sobre
els problemes d'origen i continuitat de les
especies a traves del temps. Per a un es-
perit sensible i inquiet com el dell, endin-
sar-se per aquesta via era quasi inevitable.
Formular-se hipotesis personals sobre el
fenomen evolutiu fou, doncs, una conse-
giiencia derivada de la seva experiencia
com a paleontoleg. El 1948, en moments en
que escrits apreciatius sobre el tema po-
dien semblar suspectes i qui sap si sub-
versius i tot, publics un opuscle (Consi-
deraciones cosmovitalistas del Evolucio-
nismo), on expressava idees propies sobre
la interpretacio del proces evolutiu. Pro-
bablement Crusafont fou un dels primers
cientifics de casa nostra que, despres de
1939, manifests inequfvocament i d'una
manera publica, una actitud totalment fa-
vorable a la interpretacio del fet de la
Vida des del punt de vista evolutiu. Ja des
de les seves primeres publications sobre
el tema, es feia evident en ell 1'intent de
recerca d'una posicio de compromis entre
concepcions neolamarckianes i neodarwi-
nistes, orientades cap un clar finalisme.
Aquests punts de vista foren des de flavors
la constant ideologica de tota la seva pro-
duccio ulterior. En realitat, ell es mostra-
va sempre una mica reticent a admetre
1'amplitud que calia donar al paper jugat
per 1'atzar i ]a seleccio natural en 1'evolu-
ci6, tal com ho preconitzen els neodarwi-
nistes. Aquesta actitud -que pot semblar
sorprenent en 1'estat actual dels nostres
coneixement- encara es produeix sovint
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entrc cls palcontolegs, massa habituats a
«veure' en els essers fossils un ajust mes
o menus aconseguit entre Ilurs estructures
organiqucs i el mcdi en quc se suposa que
vivien, en oposicio a ]a visio dels geneti-
cistes que interpreten el camf de l'evolu-
cio coin cl resultat d'un proces en el qual
1'atzar i la seleccio son els elements que
conducixen el ball. Aqucstes idecs seves li
valgueren incomptables discussions -que
ell no defugia mai, donat com era a la po-
lemica- amb collegues de casa i de 1'es-
tranger, i no voldria dcixar de recordar
les quc sostingue, per via epistolar primer
i de manera personal mes tard, a la Vall
d'Aran, amb Georges G. Simpson, amb qui,
aixo no obstant, l'unf una veritable i sin-
ccra amistat.
Des del primer assaig de 1948 fins als

scus darrers anys, Crusafont publica una
gran quantitat d'articles sobrc cl tema de
l'evolucio. Pero en aquesta produccio hi
ha un moment singular quc cal posar en
relleu per allo que va significar en l'evo,
lucid de les seves idecs. Vers el 1952 es pro-
dui la seva descoberta del pensament de
Pierre Tcilhard de Chardin. Abans ja havia
mantingut un breu contactc epistolar amb
ell corn a paleontoleg en exercici, pero lla-
vors desconeixia la seva visio cosmologica,
cosa ben explicable, ja que les obres de
pensament d'aquest autor romanien prac-
ticament inedites, impedit de publicar-les
pels scus superiors de l'orde. La descober-
ta fou per a ell un autentic coup de fou-
dre. Immediatament sintonitza amb les se-
ves idecs, i ja llavors, quan Teilhard era
encara practicament un desconegut en el
mon intellectual fora d'un reduit cercle
d'amics, Crusafont publica un primer ar-
ticle sobre les seves concepcions de la vi-

da, del fenomen de 1'antropogenesi i de

l'emergencia de la noosfcra, l'esfera del

pensament. Les idees de Crusafont, encara

que llavors no totalment madurades, esta-

ven per llur direccionisme en una linia
propera a la de Teilhard, malgrat no pos-

seir la grandesa que naixia de la visio cos-
mologica d'aquest. Com diu el P. Eusebi
Colomer, Teilhard i Crusafont -tot i no

haver-se conegut personalmcnt- eren dos
homes fets per a entendre's.
Realment era aixi. Crusafont trobava en

les idecs tcilhardianes la clau per a la in-
terpretacio dels processor evolutius a un
nivell que ell mateix no havia gosat mai
arribar-se a formular. Les afinitats amb la
visio del genial jesuita es feien mes evi-

dents a mesura quc ell aprofundia en la

lectura dcls seus textos fonamentals. El fet

es que d'aquesta mancra esdevingue el

gran propagador a Espana del pensament

i de la cosmologia do Tcilhard. A la mort

d'aquest, cis hercus s'ocuparen de l'edicio

do les seves obres i Crusafont fou cridat a

formar part d'un comite cicntific interna-

cional quc havia do donar-hi suport, al cos-

tat de personalitats de tant do rclleu corn

Arnold Toynbee, Julian Huxley, Henri

Breuil, Louis de Broglie, etc. Precisament

com a tal membre del comite li fou enco-

manat de supervisar totes les traduccions

que, en castella o en catala, aparegueren

al nostre pais durant cis anys immediats.

Crusafont havia assumit plenament les

idecs teilhardianes d'interpretacio del fe-

nomen de l'evolucio corn un fet ihherent

a la propia materia, constituint, aixi, un

gran proces integrador a traves del temps,

des de les particules mes simples als essers

vius mes complexos, amb 1'home al cupda-

munt de tot. Partint d'aquesta base, tracta

llavors dc desenrotllar una concepcio per-

sonal sobre el fenomen evolutiu en gene-

ral i, mes particularment, sobre el proces

filogenetic dels vertebrate fins a arribar a

l'home. Noves descobertes rcalitzades des-

pres de la mort de Teilhard dins del camp

de la Paleontologia i el de la Biologia mo-

lecular, obligaven a una revisio dell co-

neixements existents en aquests dominis,

i aixi Crusafont pogue incorporar no po-

qucs idees propies a la visio teilhardiana

del proces de 1'antropogenesi. D'altra Ban-

da, l'havien impressionat tambe els pro-

gressos de ]a Cibernetica, pels quals, d'una

manera incidental, s'havia comencat a in-

teressar. El pensament de Crusafont des

de 1960 queda reflectit en alguns llibres

d'aquells anys que recullen articles seus
(Evolucidn y Ascension, El fenorueno vital,

i altres, corn La Evolucidn, cditat conjun-

tament per ell mateix i per Bermudo Mc-

lendez i Emiliano de Aguirre, de Madrid),

i especialment en el seu discurs d'ingres

a la Reial Academia de Ciencies de Barce-

lona cl 1964, (<La ley recurrente compleji-
dad-consciencia, al dia». Is en aquestes pa-
gines on queden plasmades d'una mancra

mes clara les seves idecs. En les especula-
cions sobre evolucio, ell prenia sempre

corn a punt de referencia els vertebrats,

pero la seva interpretacio s'adrecava a tots

els essers vivents, vistos corn a servome-
canismes especials, que ordenava en siste-

mes Mures, compromesos i indiferents,
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amb comportament divers cadascun dells,
expressat en termes de llibertat i d'efica-
cia. Encara que aquestes idees no eren pas
del tot originals dell, les havia sabut or-
denar amb un tractament propi, introduint
la consideracio cibernetica del mon dels
organismes en 1'univers tcilhardia.
Aquesta interpretacio del proces de l'e-

volucio i de l'antropogenesi, tan directa-
ment influida per les idees de Teilhard de
Chardin, constitueix un aspecte fonamen-
tal de la seva produccio, que be hauria de
mereixer 1'atenci6 dels estudiosos del pen-
sament biologic per a poder-ne fer aixf
una analisi i una interpretacio valorativa.
La seva visio del fenomen evolutiu es -si-
gui quin sigui el judici critic que pugui
fer-se'n- una construccio teorica cohe-
rent, abonada per una gran experiencia
personal com a investigador i nodrida am-
pliament per la seva intu'icio i la seva ima-
ginacio creadora. Malauradament, en les
especulacions teoriques, Crusafont no bus-
cava gaire sovint el suport intencionat de
fets concrets de caracter experimental ni
tampoc de dades objectives de tipus quan-
titatiu, que haurien pogut donar mes so-
lidesa a les seves construccions, pero ell no
era gaire donat a recolzar-s'hi en les ex-
posicions que feia, fiant-se mes aviat d'in-
tuicions propies, i aixo perjudicava en part
la seva aportacio, que d'aquesta manera
esdevenia inevitablement mes vulnerable.

Crec haver donat una visio panoramica
de l'obra cientffica de Miquel Crusafont,
segurament mes proveida de subjectivisme
del que hauria convingut per a poder-ne
valorar desapassionadament la seva impor-
tancia. Sigui'm disculpat tot allo que
aquesta dissertaeio comporta d'apreciacio
personal, amb ('inevitable biaix originat
per la Ilarga i entranvable convivencia
mantinguda amb ell des dels primers
temps de la seva carrera. He cstat, en efec-
te, testimoni d'una gran part de la seva
trajectoria cientffica i humana, i per aques-
ta mateixa circumstancia no em resulta
facil ara assolir l'objectivitat necessaria
en parlar d'ell. Amb tot, crec que aquest.
visio que he donat de l'obra, quedaria man-
cada si no assages de completar-la, malgrat
aixo, amb la d'alguns aspectes i trets del
personatge, fent esment, tambe, de la va-
loracio i estima de la qual va ser objecte

durant la seva vida, per part dels paleon-
tolegs d'arreu del mon.

Ja he esmentat abans que el prestigi in-
ternacional de que gaudi Crusafont fou
veritablement extraordinari. De tothom
era conegut i mantenia a totes bandes una
consideracio de gran figura corn a cien-
tific. Aquesta estima li venia logicament
de la importancia de les descobertes que
havia anat efectuant i de l'obra d'estudi
realitzada, pero tambe, en part, del seu
propi atractiu personal i de 1'entusiasme
contagios que emanava dell quan alguna
idea 1'engrescava. Qui solament l'hagi co-
negut els anys darrers, mig malalt ja i amb
les illusions eixalades, dificilment pot ima-
ginar-se corn era el Crusafont dels anys de
maduresa, en 1'epoca inoblidable de les se-
ves intenses campanyes exploratories, quan
tot en ell era abrandament i exaltacio.

Els contactes amb 1'exterior comenga-
ren des de bon principi, malgrat totes les
dificultats de comunicacio imposades du-
rant aquells anys de la guerra mundial.
Pero fou aixi, en aquestes circumstancies
desfavorables, quan inicia la relacio estre-
ta i l'amistat que ana mantenint tot al llarg
de la seva vida amb alguns paleontolegs
francesos i suissos, com ara Piveteau, La-
vocat, Viret, Hi rzeler i Schaub. En acabar
el conflicte bellic, a despit dels problemes
que encara hi havia per a poder sortir del
pals, realitza junt amb Villalta el primer
viatge a 1'exterior i establf contacte perso-
nal amb ells, un contacte quc era tan de-
sitjat per a poder comparar materials ob-
jecte d'estudi i obtenir, d'altra banda, els
recursos bibliografics indispensables per
a continuar la tasca.
Aquesta primera visita a Paris, Lio i Ba-

silea fou el punt de partida d'una serie de
viatges que se succeiren d'una manera in-
interrompuda al llarg dcls anys. Els con-
tactes internacionals augmentaren rapida-
ment i els intercanvis bibliografics amb es-
pecialistes d'Europa i America s'anaven
produint d'una manera incessant. Encara
augmentaren mes quan Crusafont dugue
a terme la insolita idea d'organitzar pel
scu compte durant la decada dels anys 50,
els Cursets Internacionals de Palcontologia
a Sabadell. Amb el modest nom do cur-
sets, allo que organitza eren en realitat ve-
ritables colloquis cientifics, d'inscripcio
Iliure, que constituien un important forum
de discussio de gi.iestions d'interes can-
dent, com ho fou el de ('any 1954, amb 1'a-
passionada controvcrsia que es desencade-
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na a l'entorn de la significacio de 1'Oreopi-

thecus, la redescobcrta del qual acabava

de fer Hiirzeler. L'oportunitat d'aqucstes
convocat6ries era un altre factor determi-

nant de I'exit aconseguit: cl primer d'a-

quests cursets tingu6 lloc el 1952, poc

temps despres d'haver finalitzat la guerra

mundial, quan escassejaven encara Ics oca-

sions de contacte entre especialistes dels

diferents paisos europeus.
La celebracio dels Cursets de Sabadell

va determinar la consagracio de Crusafont

com a personalitat de veritable talla in-

ternacional. Ben segur quc aixo represen-

ts un dels cimalls de ]a seva vida i de la

seva carrera, i alto quc esrevingue despres

no fou sing la consegi.iencia deguda a la

considcracio gencralitzada del prestigi as-

solit. Com a resultat d'aquesta considera-
cio, Crusafont era invitat amb fregiiencia
per a pronunciar conferencies a universi-

tats i centres de recerca de l'estranger (Pa-

ris, Montpeller, Ferrara, Basilea, Berlin,
Maguncia, Amsterdam, Leiden, Utrecht,
Uppsala, Helsinki...) i tambe a participar
en divcrsos col•loquis internacionals espe-
cialitzats. Entre aquests, cal afludir als
Colloquis Internacionals sobre Paleontolo-
gia de Vertebrats, organitzats amb perio-
dicitat a Paris pet CNRS, amb el suport
economic de la Fundacio Rockefeller, i que
tanta influencia havien de tenir en el pro-
gres d'aquesta branca de la ciencia paleon-
tologica. El seu prestigi determine que ell

fos consultat corn a especialista per a estu-
diar determinats materials paleontologics
de l'estranger, com ho feu, per exemple,
cn 1'estudi de girafids fossils de Turquia
l'any 1957 i de Tunis l'any 1979. Respecte
d'aquest darrer punt cal dir que ell ma-
teix arriba a codirigir, junt amb Peter Ro-
binson, de la Universitat americana de Co-
lorado, quatre campanyes d'excavacions al
Mioce de Tunis, financades per ]a Smith-

sonian Institution de Washington (1967-
1976), amb una amplia participacio inter-

nacional.
No menys significacio to el fet de ser

sollicitada la seva collaboracio en la re-

daccio del Traite de Pateontologie dc Jean

Piveteau. amb l'elaboracio d'un capitol del

volum VI (1961), i quc un volum del Fossi-

lium Catalogus, la serie internacional edi-

tada per F. Westphal, el numero 121, fos
dedicat integrament a contenir la llista sen-
cera dell mamffers fossils d'Espanya co-
neguts fins llavors, la redaccio de la qual

li fou encomanada i que dugue a cap amb

la collaboracio de Lourdes Casanovas
(1973). Tambe resulta significatiu que en

una visio critica del panorama paleonto-
logic mundial publicada cl 1968 a Estats

Units (Developments, trends and outlooks

in Paleontology), editada per Raymond C.

Moore, l'home del « Treatise», un dels es-
cassos noms de paleontolcgs curopcus que

hi figuren, destacat per la seva contribu-
cic at progres cientffic, es cl de Miquel

Crusafont.
A partir de 1960, comenca a ser objecte

de distincions academiques per part de
1'estranger. La Universitat de Basilea el va

nomenar Doctor honoris causa, el govern
frances l'investia cavaller de l'orde de les

Palmes Academiques, la rcina Juliana
d'Holanda cl feia comanador de l'orde
d'Oranje-Nassau. I no sols a fora se l'ho-
menatjava; tamb6 a casa nostra -cosa
menys frequent- se li reconcixien els me-

rits cientffics. El Ministeri d'Educacio el

distingi com a comanador do 1'orde d'Al-
fonso X cl Sabio, la Reial Academia de
Ciencies i Arts de Barcelona, l'clegf com

a Academic numerari, i Sabadell, cons-
cient de la categoria del scu fill illustre

que havia homenatjat en divcrsos oportu-

nitats, li atorga la Medalla d'Or de la Ciu-

tat. Tambe ho feu la Diputacio de Barce-

lona, i diverses entitats cientifiques o cul-

turals el nomenaren membrc d'honor. I no

cal oblidar l'homenatge permanent que su-

posa 1'existencia d'una trentena d'especies
noves que duen cl seu nom, com a testimo-
ni de respecte i admiracio per part dels

seus collegucs i deixebles.
Tot aixo ratifica amb escreix Yalta esti-

ma en que se'l tenia a dins del pats i a

fora. Miquel Crusafont ha estat on cienti-

fic important, una figura do relleu de la

ciencia catalana. La seva contribucio es,

com hem anat veient, de primcra qualitat.

I per poder valorar d'una manera justa,

l'esforq quc comports la seva obra, cal afe-

gir que haguC de realitzar-la en condicions

desfavorables i en un ambient poc propici

per a dur-la a terme. Sabadell, ciutat que

tC una vitalitat tan extraordinaria, que ha

permes el conrcu de les mes insospitades

activitats, no posseia, en canvi, cap mena

de tradicio en el camp de la recerca cien-

tffica. Pero Crusafont, a contrapel del medi

i amb una tenacitat admirable, aconsegui

trobar el caliu necessari per a] desvetlla-

ment d'una vocacio que havia de conduir-

lo al Iloc preeminent que va assolir mes

tard.
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Tota la seva carrera cientifica, la dugue
a terme des del Museu de Sabadell. Era
en aquest museu local que, corn ja s'ha
dit abans, possela algunes peces interes-
sants recollides anteriorment per afeccio-
nats a l'arqueologia, on ell diposite les se-
ves primeres troballes. En aquells mo-
ments fou necessari installar algunes vitri-
nes per a poder exhibir-les, pero la quan-
titat sempre creixent de noves descober-
tes, aviat desborda les possibilitats d'aco-
modacio del material en un museu que ha-
via nascut per a ser essencialment un mu-
seu d'historia local. Es aquest fet el que
determine finalment que la Diputacio de
Barcelona, bo i valorant degudament la
importancia del ric patrimoni que s'hi
aplegava, se'n fes carrec, i per a conservar-
lo dignament edifiques factual Institut de
Paleontologia, que ara du el nom de Cru-
safont i que s'ha convertit en un centre de
recerques especialitzat en l'estudi dels ma-
mifers fossils. L'edifici va inaugurar-se ofi-
cialment 1'any 1969, i at segi.ient va tenir
Hoe la inauguracio academica, amb 1'assis-
tencia de nombrosos paleontolegs del pals
i de l'estranger, que volien fer patent la
seva adhesio i el seu homenatge at cienti-
fic. Per a ell era una mena d'apoteosi; el
mateix Crusafont escrivia mes tard que la
realitzacio de l'Institut de Paleontologia
significava la culminacio de la seva vida
(probablement aixo era cert, ja que per dis-
sort la seva davallada fisica no es faria es-
perar). A partir de llavors la seva labor
podia realitzar-se amb majors comoditats
i es beneficiava sovint del subsidi econo-
mic d'alguns organismes, com la Fundacio
Wenner Gren, que aona suport a les seves
recerques sobre antropomorfs fossils, o la
Institucio Smithsoniana, en financar les
excavacions africanes i, en fi, existien ja
les ajudes institucionals del Ministeri d'E-
ducacio, de la Diputacio o de l'Ajuntament
local. Panorama ben diferent del d'anys en-
rere, amb una situacio bastant menys fa-
vorable, quan no podia comptar amb cap
ajuda fixa, i mes d'una vegada havia hagut
de fer front a les despeses de ]a investiga-
cio sacrificant recursos propis.
Durant mes de vint-i-cinc anys, Crusa-

font desenrotlla la seva labor cientifica en
la discreta penombra del veil casal saba-
dellenc del carrer de Sant Antoni, on esta-
va installat el Museu de la Ciutat. Alla fou
on, en improvisat auditori, se celebraren
les sessions dels Cursets Internacionals de
Paleontologia. El hoc no reunia les condi-

cions desitjables per at tipus de recerca
que ell realitzava, i el fet que malgrat tot
aixo no s'hagues desanimat mai, dona la
mesura del tremp de la seva voluntat. Si la
Paleontologia havia comencat essent per a
ell sols una mena de <<hobby)> vocacional
que el salvava de caure en una rutina quo-
tidiana dins la seva professio, aviat aques-
ta activitat havia d'esdevenir el veritable
objectiu de la seva vida. Amb una forca de
voluntat que no es doblegava, sacrificant
moltes coses importants, realitza aixi la
part mes notable de la seva obra cientifica,
passant per alt les inevitables bromes i
sarcasmes d'aquells que no acabaven de
comprendre del tot que un farmaceutic
tan acreditat com el de 1'establiment del
mercat, s'entretingues d'una manera tan
forassenyada en activitats que no l'havien
de conduir enlloc. Perque ell realment duia
a cap la seva tasca amb un apassionament
extraordinari, i res no l'hauria fet desviar
de la ruta empresa, a despit dell obstacles
que poguessin interposar-se-li pel cami. E,s
cert que patia sovint de depressions i pas-
sava tongades de desenim, pero n'hi havia
prou que es produis qualsevol troballa in-
teressant perque Ii retornes 1'euf6ria i 1'en-
tusiasme habituals.
La seva tenacitat era admirable, i era

capac dels majors esforcos. Sense que ho
necessites realment, un dia va decidir, als
trenta-sis anys, de retornar a la universitat
per a matricular-se de la carrera de Cien-
cies Naturals, perque no es pogues dir -at-
g6 ho havia insinuat malevolament- que
ell era sols, tot i la carrera de Farmacia,
un amateur en la feina cientifica. Aixi
fou corn en poc temps va arribar a llicen-
ciat en Ciencies, i poc despres a doctor en
presentar la seva tesi sobre les girafes mio-
ceniques d'Espanya. Allb que ell no podia
pensar, pero, era que onze anys mes tard
entraria de bell nou a la Universitat de
Barcelona, pero en aquesta ocasio ja com
a catedratic.
En efecte, un bon dia, Miquel Crusafont

va emprendre el cami que I'havia de dur
a ocupar una catedra universitaria. No fou,
pero, una decisio espontania seva la que
determine aquest fet; en realitat s'hi senti
abocat per les pressions dels qui 1'envolta-
ven. El seu prestigi reconegut arreu i la
revelacio de les seves condicions docents
en divulgar la tasca propia i donar a co-
neixer les seves interpretacions sobre 1'e-
voluci6, varen moure alguns amics i col-
legues a intentar persuadir-lo que s'inte-
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resscs per una catedra universitaria. La
seva labor semblava desaprofitada per a la
formacio d'estudiosos a la universitat, i
una catedra podia esser una bona pantalla
per a difondre la seva tasca. No fou pas
cosa facil, podcr-lo convencer; se sentia
tan arrelat a Sabadell clue no vcia com po-
dria fer compatible la situacio a la qual
l'empcnvien els amics amb la feina de re-
cerca al Museu. Pero en un moment deter-
minat sorgi I'oportunitat que semblava
ideal per a poder-ho compaginar, i aixo
finalment el feu decidir. Ell no s'havia
plantejat seriosament l'opcio universitaria,
pero si que era conscient quc per a com-
pletar la seva obra li mancava dotar-la d'u-

na dimensio docent. D'altra Banda, comen-

cava a angunicjar-lo el fet d'haver arribat

als cinquanta anys i trobar-se amb la pos-
sibilitat que la seva obra restcs sense una
continuitat assegurada. I fou per tot aixo

que finalment es llanca a la ingrata aven-

tura de les oposicions acadcmiques i un

dia esdevingue catedratic de la Universitat

de Barcelona, no sense haver de passar
previamcnt dos anys fora de casa, a la Uni-
versitat d'Oviedo.
Malauradament -cal dir-ho- arriba

massa tard a la universitat, quan ja havia
esgotat part de les forces i de 1'entusiasme
vibrant dels anys de la seva joventut. Tam-
poe no arriba a comprendre del tot la pro-
blematica i la crisi d'una universitat que

ja no era la que ell havia conegut d'anys
enrere i no sabe acabar d'adaptar-s'hi del

tot. Per aixo, la catedra universitaria cons-
titui per a ell una mena de decepcio intima
en la seva vida cientifica, que l'afecta pre-
gonament. En realitat el seu pas per la uni-
versitat com a catedratic amb prou feines

si va deixar cap mena de rastre especific
en la seva produccio cientifica, que conti-

nuava realitzant-la, com feia abans, en la

quictud del seu Museu. D'aquesta manera

arriba a adonar-se amb arnargor que ell
realment era mes aviat un home de museu,

i a constatar que una cosa era 1'exposici6
d'idees o amplies sintesis en tribuna lliure
-feina en oue sempre havia excellit, i d'u-

na manera brillant- i una altra era la
dura disciplina d'una catedra, amb tot allo
que comportava de servituds burocrati-
ques i d'obligacions docents que li resulta-
ven feixugues i poc gratificadores quan
s'estenien mes enlla del seu camp habitual
de recerca.

L'cuforia que havia experimentat en Ter-
se realitat les noves installacions de l'Ins-

titut, amt) altres initjans al seu abant, tam-

poc no va durar gaire: aviat es veie dolo-

rosament enterbolida per la sobtada apa-

ricio dels simptomes de ]a cruel malaltia

que afecta les sever corder vocals. Una

intervencio quirurgica efectuada a temps

(a Montpellcr), impedi momentaniament

majors complicacions, pero no poguc cvi-

tar que les seves possibilitats de comuni-

cacio verbal qucdessin seriosament dismi-

nuides. Aixo havia d'afectar-lo vivament

des del punt de vista animic, tan inclinat

com havia estat a prodigar-se en conferen-

cies i cursets. Tan extrovertit com era, pro-

gressivament s'ana tancant dintre dell ma-

teix. Els problemes no cessaren d'augmen-

tar, i mes encara quan inesperadament va

enviduar. No essent-Ii ja possible la vida

activa a la universitat, va decidir de jubi-

lar-se anticipadament. Els seus darrers

anys foren tristos i tenyits de dramatismc.

El ritmc de la seva feina ja havia comen-

cat a decaure d'una manera visible d'un

cert temps enca. Tot i haver aconseguit

crear un grup de treball a l'Institut, amb

deixebles i collaboradors que intentaven

fer-li reneixer les illusions, res no poguc

frenar la davallada inevitable. Aixi trans-

correguercn per a ell cis darrers temps, bo

i contemplant malenconiosament com la

seva decadencia fisica acompanyava ]a ine-

xorable perdua progressiva de l'entusias-

me i les illusions d'antany.
Miquel Crusafont va morir el 16 d'agost

de 1'any passat, victima en part de les se-
qi eles ilunyancs de la seva malaltia. Feia
pocs dies que encara havia tingut ocasio
de conversar al seu casal de la Vall d'Aran
amb Rene Lavocat, l'amic amb qui, trenta-
sis anys abans, havia discutit per primera
vegada els problemes de l'evolucio tal com
ell els veia, bo i passejant pel Jardi de
Plantes a Paris. Mori en temps de vacan-
ces, pero en el seu funeral acudi moltissi-
ma gent, gent de tota mena, conscients
tots ells que acabava de desapareixer una
gran, una il•lustre personalitat del mon de
la ciencia i de la cultura.

Acabo ja. Crec que he ultrapassat amb
escreix el temps que se m'havia confiat per
a glossar 1'obra cientifica d'una figura com
la de Miquel Crusafont, de tan amplia pro-
jeccio internacional. Penso, pero, que aixo
era inevitable, tcnint en compte la seva
pluridimensionalitat. Temo sols, per raons
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obvies, no haver-ne sabut donar la imatge
justa que corresponia. Per un i altre motiu
en demano disculpes.
He dit en comencar que la trajectoria

cientifica de Crusafont s'havia iniciat amb
una publicacio quc aparegue a les pagines
del Butlleti de la Institzcio Catalana d'His-
toria Natural, i aixo podia justificar un
acte commemoratiu. Hi ha cncara una al-
tra efemeride de la Institucio lligada tam-
be amb el nom de Crusafont, quc caldria
retenir en aquest moment. En els anys
dificils, el 1949 -fa, doncs, trenta-cinc
anys- la Institucio va celebrar una de les
sever sessions cientifiques en una mitja
clandestinitat al Museu de Sabadell, comp-
tant amb la bona disposicio de Crusafont
que, en efecte, no vacilla a acollir-la amb
l'entusiasme de sempre. Tambe aquest cs
un motiu per al record.

Sc m'acut en acabar que la figura do
Crusafont to encara -junt amb els merits
ben notables de la seva obra- una altra
significacio com a personalitat: la de cons-
tituir un reflex d'una manera de ser que

es manifcsta sovint entre la gent de Cata-
lunya. La seva peregrinacio cientifica, en
aconseguir de passar amb esforg i tenaci-
tat, del pur «amateurisme» a la professio-
nalitat qualificada, es molt propia d'un
pais com el nostre on tantes coses han ha-
gut d'improvisar-se abans d'assolir un cli-
ma de normalitat cultural. Amb Crusafont,
l'antic afeccionat, ]a Paleontologia catala-
na ha donat un salt qualitatiu molt apre-
ciable. Ell ens ha llegat una obra a la qual
cal assegurar la continuitat. De fet, l'ha
de continuar -te el deure inexcusable de
continuar-la- aquest csplet de deixebles
que ell va arribar a formar. A la universi-
tat o al museu, a Catalunya o fora d'aci,
ell havia sembrat abundantmcnt una Ilavor
quc no pot malmetre's. Confiem que el fu-
tur, aquest futur que a vegades se'ns pre-
senta tan incert, no arribi a defraudar les
nostrcs esperances!

JAUME TRUYOLS I SANTONJA
Universitat d'Oviedo
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