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I,a rostra INSTITI-CIO, nada a lcs
acahallcs del scgle XIX, uo podia tenir
per senvaler una figura mes escaiclit
que In de Pan. Ben aviat se n'adonaren
els nostres collcgues, car en la sessio
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de -1 de febrer de 1900, als dos auvs justos dt rrcun,tituir-sc 1'cntil,it,
apresentat pcls senyors Ferrer i Vert i Carcias, individus del Conseil
I)irectitt, es adores per unanimitat com a Soci Ilonorari D. Carlos
Patt, de Segorbn. La catalana ha estat una institucio lliure, nil aplec
de naturalistes no pas atitulars», sino aaficionatsn. En aquest pail,
ecru, do titulars sense vocacio, donee-nos aficionats sense titol !
I acplcst concepte, gencralment pejoratiu, adquirira la qualitat quc
li pertoca. Pau, un mes de la colla, entre els mes illustres, fort iiiscrit
a la llista d'honor pels mes matiners. Precisament cl merit que ores
I'cnlaira fou el d'haver-se fct gran sense gaires mcstratges. Coin an
autodidacte, allunyat dels centres oficials o, mes etactamcnt, rebut-
jat per ells.

aMortl ]a cuca» vingueren els honors. Horn es nreravclla de ]a
valua del see bcrbari, de la inrportancia de les sexes publicacions
(prop de dues-centes, entre ]cs principals) i fins i tot de la sera
labor adocentp, en funcions de consultor incansable.

Nat a Scgorb, estudia a la Facultat de Farmacia de Barcelona i
cxcrci la sera professio a la indicada cintat fins a la vetlla (IC la Sev-a
mart. L'exercici de la farmacia i la seva condicio de celibatari li
donarcu una gran indcpendcncia econunrica i moltes bores lliures per a
consagrar-se a l'estudi. Ambdues circuinstancies, la seva vocacio in-
declinable, la capacitat de trcball i el seu talent indiscutible, concor-
rcgucreu a fer-ne uu gran botanic.

la INS"I'ITUCIO, des de poc despres d'havcr-hi ingressat, ci
rnuttcix any 1900, ofcrI nonrbrosos treballs sells. Els botanics Ca-
talans, des de '1'rcntols i Vavrcda fins a mi nrateix, li devem molt
del quc arribarem a aprendre. L'ajut i els consells donats a Cadcvall
durant la preparaciO de Ia ((Flora de Catalunva)), force tainbe de
gran trausceudcncia. - FONT i QuEI:.


