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\at .1 la prk^Vinci;i do (;uadalnjara

,I :S d'octubrc de 189(1 estudia cicncic>

naturals a la Univcrsitat do Barcelo-

na i obtingue el gran de doctor amb

]a tesi ((Estudios sobre la erminaci6n

de his clamid6sporas do los bongos us-

tilag•des».

Ili

Nomcnat auxiliar temporal de la Facultat dc Cicncics adscrit a la

catedra de Fitografia i Geografia Botanica, treballa al costat del doctor

Arturo Caballero, i, en passar aquest a la Universitat Central, el subs-

titui despres corn a professor encarregat de catedra. Jles tard, en virtut

d'oposicions fetes I'any 1930, fou nonrenat catedratic titular de la ma-

teixa assignatura ; ensems s'encarrega de l'Organografia i Fisiologia

vegetal, i molt mes tard, passada la guerra, encara d'una altra : Coin-

plemcnts de Biologia.
Fou delta del Collegi (le Doctors i I,liceiiciats en Filosofia i I,Ietres

i Ci iicies ; i tambe Delta de la Facultat de Cicncies, carrees que ocu-
pava en morir, a primers de maig del 1942. Ilavia estat elegit mcmbre

de la Rcial Academia de Ciencies de Barcelona.
Lstudia amb interes la flora de Catalunva (Sant Joan de les Aba-

desses, Salou, iMlottttsec do Rubies, Balaguer, Cardona, Boi, etc.) i
d'Arag6 (Carp, Ordesa) i d'una manera especial la del Turblu, oil v-aig
tenir cl goig d'acompanyar-lo, amb el senvor Sirera, de I,lcida, dnrvit
l'ultima campanya. Els sells estudis predilectes, pero, foren cls micro-

micets. Recordem les sexes primeres publicacions, aDatos para la flora
micol6gica de Cataluna)) i aDatos para ]a flora micologica de Cataluna

v Palcares», la tesi doctoral abans esmentada, uAcerca de los uredales
lictcroicos» i aNuevas aportaciones a la micoflora espanolan.

I)e la seva tasca docent cal hoar la puiitualitat i coustancia amb
que 1'excrci, la claredat de les sexes explicacions, la importancia que

1 nava a la part practica i aquella escursi6 (de dilluus a dissabte)
que tots els anys solid fer, a fi de curs, amb cls alumnes de fitogra-
fia, clue rccordem amb goig i amb envoranca. Amb la seva mart, la
1 niversitat i els seas alumnes perderem nn Competent i bondad6s
professor. - I'rudenci SER6.


