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Creu Casas i Sicart fou una personalitat destacada de la ciència del nostre país que 
ens ha deixat un notable llegat. Miraré de fer un breu recorregut per la seva trajec-
tòria i d’assenyalar alguns punts tant sobre la seva personalitat com sobre la seva 
obra. He de dir, abans de començar, que hi ha una excel·lent biografia d’ella feta 
per Xavier Duran i publicada per la Fundació Catalana per a la Recerca el 2004. 
Aquesta semblança es basa, per a moltes dades concretes, en la biografia de Duran 
i en l’«In memoriam» que Josep Vigo va escriure per als Anales del Jardín Botáni-
co de Madrid (vol. 64, juliol-desembre 2007) amb motiu de la mort de Casas, i in-
clou alguns fets i impressions que deriven del meu coneixement de Creu Casas i 
de les moltes aportacions que m’ha fet Montserrat Brugués, deixeble, col-
laboradora i continuadora de la seva obra.

Una formació sòlida

Creu Casas va néixer el 26 d’abril de 1913 al barri de la Clota, a la Vall d’Hor-
ta, que llavors ja s’havia incorporat a Barcelona. El seu avi patern, Filibert Casas, 
fou traginer i el seu pare, que també es deia Filibert Casas, jardiner, primer en 
empreses i després en cases particulars. Aquest fou un fet important en el desen-
volupament de la vocació naturalista de Creu Casas que, des de molt aviat, entrà 
en contacte amb la natura i aprengué a distingir plantes i a observar-ne les carac-
terístiques. Quan el seu pare començà a treballar per Rafael Patxot i Jubert, i la 
família Casas anà a viure a un annex de la casa de Patxot, al passeig de la Bonano-
va, no sols l’afecció de Creu Casas per les plantes es va veure estimulada sinó que 
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se li van obrir, sense que ella encara en fos conscient, possibilitats que haurien 
estat fora de l’abast d’una família tan modesta com la seva. Patxot, un home molt 
ric però de tarannà senzill i molt interessat per la ciència, fins al punt d’haver fet 
diversos treballs d’observació meteorològica i astronòmica, i que tenia un gran 
sentit de respecte per la natura (refusava l’ús de plaguicides i adobs industrials i 
imposava molta cura en el tema de les deixalles a casa seva, i parlem del primer 
terç del segle xx!), fou a més un dels més grans mecenes culturals catalans. Va 
crear diverses fundacions, una de les quals, la Fundació Maria Patxot i Rabell, 
estava dedicada a atorgar borses d’estudi a noies catalanes amb capacitat intel-
lectual però sense mitjans econòmics.

Fou gràcies a aquestes afortunades circumstàncies que Creu Casas va poder 
estudiar: primer al col·legi que tenien els concepcionistes a la Bonanova, on anaven 
nenes de l’alta burgesia; després a l’Institut Tècnic Eulàlia, un centre amb mètodes 
pedagògics avançats, per fer el batxillerat, i finalment a la Universitat de Barcelona, 
amb l’ajut econòmic de Patxot, sense el qual la seva família no s’ho hauria pogut ni 
plantejar. La seva decisió fou estudiar farmàcia, per tenir una professió amb la qual 
es pogués guanyar la vida i perquè era una carrera en la qual la botànica tenia un 
paper rellevant. Va començar la carrera el 1931, any de la proclamació de la Repú-
blica, i, simultàniament, es va inscriure en els estudis d’infermeria de l’Escola de 
Santa Madrona, que duraven dos anys i que també va completar, tot i que mai 
exercí la professió. Els estius de 1933 i 1934 els passà a Ocata, donant classes de re-
pàs i ocupant-se dels sis fills de la família Xicoy-Bassegoda, un dels quals era Joa-
quim Xicoy, que després esdevindria un destacat polític d’Unió Democràtica de 
Catalunya i president del Parlament. L’estiu de 1935 va fer funcions semblants a 
Cala Millor, Mallorca, a casa dels Raventós-Blanch, una altra gran família burgesa, 
i això li permeté conèixer plantes endèmiques mallorquines, a més de temes rela-
cionats amb el cultiu de la vinya i altres.

Pel Tècnic Eulàlia, mentre hi estudiava Creu Casas, hi van desfilar algunes im-
portants personalitats de la cultura catalana, entre elles el doctor Pius Font i Quer, 
el més destacat botànic que havia donat el país. Creu Casas l’admirava molt: era un 
home conegut en certs cercles per les seves tasques de divulgació i el pare d’ella n’hi 
havia parlat com d’un veritable savi. Font, que es va incorporar a la nova Universi-
tat Autònoma de Barcelona quan es va constituir l’any 1933, va esdevenir el mestre 
més important per a Creu Casas, que sovint ens recordava amb admiració les clas-
ses, que ella trobava tan profitoses, que els feia Font, amb l’ajut dels dibuixos a la 
pissarra d’Eugeni Sierra i Ràfols, un adolescent de catorze anys que va arribar a ser 
després (quan el 1950 marxà a Xile i participà en projectes internacionals en els 
quals també hi havia científics d’universitats californianes) un dels millors il-
lustradors naturalistes del món. Diguem de passada que, cinquanta anys més tard, 
Casas va promoure el nomenament de Sierra com a doctor honoris causa per la 
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Universitat Autònoma de Barcelona, el maig de 1982, quan aquest ja havia tornat a 
Catalunya (va treballar uns anys a l’Institut Botànic de Barcelona, en un període en 
què aquest centre estava dirigit per Oriol de Bolòs). Crec que aquest fet prova com 
el record que tenia Casas d’aquells cursos de Font i Quer li era estimat.

Font i Quer, que va arribar a ser president de la Institució Catalana d’Història 
Natural (ICHN) entre el 1931 i el 1934 i de l’Institut d’Estudis Catalans el 1958, 
feia unes classes eminentment pràctiques, mitjançant l’observació anatomico-
morfològica (cada dia, un parell d’espècies). Era un home afable i també un cien-
tífic rigorós, així com un excel·lent escriptor i l’autor d’una obra lexicogràfica re-
llevant tant en català com en castellà (el seu Diccionario de botánica encara és una 
obra de referència), a més d’estar molt ben connectat amb els més destacats botà-
nics internacionals, entre els quals tingué una considerable projecció. Va voler 
reforçar el panorama botànic català, més aviat migrat, i va fer contractar Werner 
Rothmaler i Rolf Singer, dos botànics alemanys que van ajudar a millorar el nivell 
d’aquesta ciència a casa nostra.

Uns anys difícils

Però el 1936, quan Casas acabava la carrera, esclatà la Guerra Civil. Font, que 
era tinent coronel de farmàcia i que el 18 de juliol era d’excursió amb estudiants a 
les serres de Gúdar i Javalambre, a Terol (una sortida a la qual Casas no anà per una 
malaltia), va romandre un mes indecís sobre el que convenia fer per no posar en 
risc els alumnes i, finalment, va optar per tornar a casa deixant les plantes recol-
lectades a Orihuela del Tremedal. Com a conseqüència d’aquesta decisió, després 
de la guerra fou jutjat i acusat de deserció i auxili a la rebel·lió militar. Segurament 
degut a les pressions que van arribar d’institucions científiques internacionals, no 
el van afusellar i «només» fou condemnat a vuit anys de presó i a la pèrdua dels seus 
càrrecs. L’alliberaren el 1942, però ja no va poder tornar a exercir càrrecs públics. 
Això no li impedí de continuar amb el seu indubtable mestratge sobre els botànics 
catalans, entre ells Creu Casas.

Durant la guerra, Creu Casas treballà com a estudiant en pràctiques a la Far-
màcia Boada (avui, Farmàcia Bonanova). El propietari, Lluís Boada, detingut per 
un comitè revolucionari, sembla que fou assassinat i mai més se’n va saber res. La 
seva dona, embarassada, quan després va recuperar l’establiment del qual havia 
estat desposseïda i un cop que Casas va obtenir el títol, li va demanar que fes de 
farmacèutica regent. Casas acceptà, però en acabar la guerra els exàmens fets al 
setembre de 1936 foren anul·lats i es trobà altre cop sense títol.

També durant la guerra, els Patxot s’havien refugiat inicialment en una pro-
pietat que tenien al Montseny, la Masia Mariona de Mosqueroles, avui gestiona-
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da per la Diputació de Barcelona. La situació era molt perillosa per a Patxot, un 
burgès catòlic, que, gràcies a un arrest fingit organitzat pel conseller Ventura 
Gassol, va poder fugir a Suïssa. La Masia Mariona fou saquejada, però la Genera-
litat protegí la casa de la Bonanova i els Casas van seguir vivint a l’annex, mentre 
la casa principal fou ocupada un temps per comandants d’aviació traslladats, 
amb el Govern republicà, a Barcelona. Acabada la guerra, la casa fou registrada i 
els llibres que semblaven més valuosos de la rica biblioteca de Patxot foren robats 
i venuts a antiquaris, encara que una part es va poder recuperar.

Mentre durava la guerra, Casas seguí en contacte amb Font i Quer, que havia 
fundat l’Institut Botànic de Barcelona el 1935 i que mirava de protegir com podia 
l’herbari, la biblioteca i les col·leccions de la família de botànics Salvador i del ger-
mà de la doctrina cristiana Sennen, professor de La Salle Bonanova. Sennen havia 
fugit malalt i aviat va morir a Marsella. És curiós que, al mateix temps, Josep Cua-
trecasas, deu anys més gran que Casas però també deixeble de Font i Quer, malda-
va per salvar el material botànic sobre els tròpics del Real Jardín Botánico de Ma-
drid, sobretot el que quedava d’expedicions històriques i les làmines de plantes 
tropicals de José Celestino Mutis, que s’evacuaren amb els fons de pintura del 
Prado.

Una lenta represa

Quan, amb la victòria franquista, Font fou empresonat, alguns dels seus antics 
alumnes, entre ells Creu Casas, l’anaven a veure, així que el grup mantingué una 
certa cohesió. Un cop Font ja va ser fora de la presó, començà a organitzar reuni-
ons (que llavors eren clandestines) i sortides de camp, a les quals anaren Casas, 
Pere Montserrat, Oriol de Bolòs, Ramon Margalef, l’aquarel·lista Suzanne Davit, 
Guy Lapraz (un professor del Liceu Francès), Josep Vives i altres que constituïen 
part de la nova generació de naturalistes a Catalunya i que van començar a publi-
car activament entre finals dels anys quaranta i principis dels cinquanta.

La casa principal de Patxot a la Bonanova va passar a ser habitada, en una ma-
niobra de la Generalitat per protegir-la, per la família de Ramon Crespo, membre 
de la Junta de la Quinta de Salut l’Aliança. Casas seguia vivint amb la família a 
l’annex i Crespo li va oferir la direcció de la farmàcia de la clínica. En aquella far-
màcia, Casas hi va treballar vint-i-set anys. També hi treballava com a administra-
tiu Ramon Puig i Argemí, amb qui Casas es va casar. Ramon Puig l’acompanyà 
molts cops en les seves sortides de camp. Una part dels treballs de Casas estan 
signats com a Casas de Puig, de fet, quasi tots fins cap a 1980. Després de la mort 
del seu marit, alguns els signà com a Casas i Sicart, i la majoria, a partir de 1980, 
simplement com a Casas.
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Pel que fa a la universitat, quan Font i Quer fou empresonat i inhabilitat, la seva 
càtedra a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona l’ocupà Taurino 
Mariano Losa, que abans era catedràtic a Santiago de Compostel·la. Losa, que era 
un home amb una bona formació, de qui Casas va servar sempre un bon record, va 
tenir una relació cordial amb Font, el tingué sempre en compte i també va partici-
par en algunes activitats que ell organitzava. Casas va conèixer Losa arran d’una 
sortida de camp que va tenir lloc el 1947 amb motiu de la visita del gran fitosociò-
leg Josias Braun-Blanquet. En aquella època, Casas només tenia ocupats els matins 
a l’Aliança i disposava de les tardes. Losa la va convidar a col·laborar en alguns tre-
balls botànics, oferta que va engrescar Casas. D’entrada, Losa li va demanar que 
classifiqués un munt de plecs de gramínies d’Andorra, cosa que ella va acceptar 
amb més resignació que entusiasme, però al cap d’un temps Losa li va plantejar la 
possibilitat de presentar-se a una plaça interina d’adjunt de fanerogàmia per a qua-
tre anys (renovable quatre més si s’havia fet el doctorat). Casas va haver de passar 
abans l’examen de grau que tenia pendent i després l’oposició, i va mantenir la 
feina a mitja jornada a l’Aliança alhora que s’ocupava essencialment de les classes 
pràctiques i de les sortides de camp amb els alumnes, a més d’alguna substitució a 
les classes de Losa si calia. El cas és que d’aquesta manera va esdevenir la primera 
dona professora de la Facultat de Farmàcia, i així ho recorda des de fa ben poc una 
placa a la biblioteca d’aquesta facultat, a la qual s’ha donat el nom de Biblioteca 
Creu Casas i Sicart.

Per fer les classes pràctiques, així com disposava de material sense problemes 
amb relació a la fanerogàmia, pel que feia a la criptogàmia no tenia ni material ni 
llibres, excepte en el cas dels fongs, que era el camp de treball preferent de Losa. 
Fou Ramon Margalef, sis anys més jove que ella però ja llavors activíssim, qui li va 
ensenyar on podia trobar algues d’aigua dolça i marina i com determinar-les. Ca-
sas va conservar sempre una gran estimació per Margalef. Tingué gran admiració 
per Oriol de Bolòs, que era onze anys més jove que ella i ja havia enllestit, amb 
l’assessorament de Font, la seva tesi sobre la vegetació del Montseny seguint la 
metodologia fitosociològica de la SIGMA (Station Internationale de Géobotani-
que Méditerranéenne et Alpine), és a dir, la ideada per Braun-Blanquet. I va trac-
tar molt, com més endavant comentaré, Pere Montserrat, que col·laborava amb 
Losa en treballs de camp a Andorra i a Castella.

Primers passos en recerca

Casas va pensar que seria interessant completar el coneixement de la flora del 
Montseny que havia fet Bolòs amb l’estudi dels briòfits, un grup al qual recent-
ment a Catalunya només havia dedicat alguna atenció Prudenci Seró, que va ser 
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catedràtic d’institut a Tarragona, destituït al final de la guerra, i que després s’en-
carregà durant deu anys de la càtedra d’anatomia i fisiologia dels vegetals de la 
Universitat de Barcelona fins que la plaça fou finalment assignada a Arturo Caba-
llero. També Josep Vives, un entusiasta jove naturalista nascut a Callús, mostrà in-
terès pels briòfits. Font els recomanà que parlessin amb Seró. Així van tenir accés a 
cinc o sis llibres de determinació i a la Revue Bryologique, que es rebia a l’Institut 
Botànic de Barcelona. Era ben poc per començar, sobretot perquè les citacions re-
latives als Països Catalans eren escasses i antigues. La mateixa Casas va fer-ne un 
recull el 1985. Els detalls d’aquests precedents es poden trobar a la biografia feta per 
Xavier Duran, així que no em cal repetir-los.

El predecessor més important de Casas en l’estudi dels briòfits a casa nostra 
fou Antonio Casares Gil, que va ocupar durant quinze anys la càtedra d’anàlisi 
química de la Facultat de Farmàcia, entre 1890 i 1905, abans de marxar a Madrid, 
i que, el 1915, va publicar la primera recopilació de les muscínies conegudes de la 
península Ibèrica. Hi hagué alguns altres estudiosos que determinaren briòfits, no 
sols a Catalunya. De fet, potser s’havien estudiat més a les Illes (sobretot per Joan 
Joaquim Rodríguez Femenias i Herman Knoche). Al País Valencià també s’havia 
fet alguna cosa, però, en conjunt, als Països Catalans, llevat de les Balears, el que hi 
havia eren dades disperses i després de Casares no s’havia tornat a fer-ne una cata-
logació.

Una influència directa molt important en els nous briòlegs Casas i Vives, i 
sobretot en la primera, la va tenir un matrimoni francès, Pierre i Valia Allorge, 
que van anar estudiant la brioflora peninsular a partir de 1927. Al Montseny hi 
van citar setanta-sis espècies. Van seguir treballant tots dos per Espanya fins a la 
mort de Pierre el 1941 i després ella va continuar sola. Madame Allorge, així s’hi 
referia Creu Casas, va ser una persona decisiva per a ella, com veurem a continu-
ació.

Casas va llegir a Madrid la seva tesi el 1951: «Musgos y hepáticas del macizo del 
Montseny». La tesi es publicà el 1958 i en ella Casas donava una llista de 366 molses 
i 102 hepàtiques que s’havien trobat a Catalunya. Antoni de Bolòs, director llavors 
de l’Institut Botànic de Barcelona, va convidar Madame Allorge, el 1952, a fer un 
curs sobre briòfits amb exploracions de camp a la vall de Núria, a la Garrotxa i a les 
muntanyes de Prades. Aquest curs va ser una iniciativa avançada als que després 
Casas va fer de manera periòdica. Casas assistí al curs de Valia Allorge, va iniciar 
amb ella una gran amistat i col·laboració i va començar a publicar activament, a 
viatjar a París i a participar en campanyes amb ella. La considerava com una 
mestra.
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Creu Casas i el treball de camp

Losa va marxar el 1963 a la Universitat de Navarra i Casas va fer d’encarre-
gada de càtedra fins a les oposicions que es van fer l’any següent. Casas i Vives 
van optar a la càtedra però aquesta ja va sortir amb una denominació que afavo-
ria un altre candidat, Salvador Rivas Martínez, un botànic brillant molt jove 
(vint-i-nou anys) que a més era fill de Salvador Rivas Goday, catedràtic de botà-
nica de la Facultat de Farmàcia a Madrid. Rivas va guanyar i Casas va seguir 
treballant. Anava molt als Pirineus en campanyes que organitzava Rivas. El fet 
de tenir la tesi li va permetre renovar la seva situació com a adjunta interina. De 
fet, per manca de normativa, aquesta figura d’adjunt interí va acabar passant a 
professor ajudant i, en total, Casas estigué divuit anys en aquesta situació d’in-
terinitat. Finalment, el 1967, es creà la figura de professor agregat numerari i es 
convocaren les oposicions, a les quals inicialment només podien optar els antics 
adjunts. Casas era l’única persona en tot l’Estat que complia les condicions per a 
la plaça d’agregat i va obtenir la d’agregat de fitogeografia a la càtedra de botàni-
ca, que ocupava Oriol de Bolòs, de la Facultat de Biologia de la Universitat de 
Barcelona.

Creu Casas i Ramon Puig havien tingut una filla, Roser, que va estudiar cièn-
cies biològiques. La Roser i jo anàvem al mateix curs, érem de la vuitena promoció 
de biòlegs. Amb altres companys, vam estar alguns cops a casa de la Roser i vam 
conèixer els seus pares. Quan Creu Casas va arribar com a professora agregada a 
biologia el 1967, jo començava la meva tesi sobre clima i economia hídrica en co-
munitats vegetals dels Monegres, dirigida per Oriol de Bolòs. He de dir que jo 
hauria volgut fer-la amb Margalef, però el 1966 Margalef era director de l’Institut 
d’Investigacions Pesqueres i estava molt enfeinat. Per això vaig acceptar la pro-
posta de Bolòs, que veié bé que escollís un tema d’ecologia vegetal. Mesos després, 
Margalef va guanyar la primera càtedra d’ecologia a Espanya, precisament la de la 
Universitat de Barcelona. A botànica vaig fer el meu primer treball científic amb 
Josep Vigo, a qui coneixia perquè fou professor meu a sisè de batxillerat, al Liceu 
Francès.

Quan Casas arribà al Departament de Botànica de la Facultat de Ciències, a 
l’edifici central de la Universitat de Barcelona, com que ja ens coneixíem i a ella li 
interessava estudiar la flora briofítica dels Monegres, vam organitzar nombroses 
sortides, en les quals solia venir el seu marit i algú més que s’hi afegia, això al llarg 
d’alguns anys. El gener de 1971, vaig ser contractat com a adjunt interí de botàni-
ca per la nova Universitat Autònoma; hi havia dues professores ajudants, Mont-
serrat Brugués i Rosa Maria Cros, acabades de llicenciar, i un catedràtic interí, el 
doctor Juan Antonio Seoane Camba, que es dedicava a estudiar algues. Vam tre-
ballar en un pavelló construït a l’interior del recinte de l’Hospital de Sant Pau. 
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Però aquesta situació només va durar fins a final de curs: la càtedra va sortir a 
concurs i la guanyà Creu Casas. Tot seguit, Seoane va guanyar la càtedra de far-
màcia de la qual Rivas havia marxat per anar a Madrid el 1969 i que havia estat un 
temps encarregada a un fill de Losa. Amb l’arribada de Casas a l’Autònoma, ja al 
campus de Bellaterra, es va formar l’equip Casas-Brugués-Cros, que va liderar la 
briologia ibèrica una colla d’anys, mentre jo em feia càrrec de l’ecologia a l’Autò-
noma dins el Departament dirigit per Casas. Per aquest motiu, vaig anar a moltes 
sortides de camp, encara als Monegres (durant la meva tesi, llegida el 1973, i tam-
bé després), al cap de Gata, a Jaca —Casas determinava el material briològic recol-
lectat per Pere Montserrat per a l’herbari de l’Instituto de Estudios Pirenaicos, on 
ell va treballar fins a la seva mort, el 2017, quasi centenari—, a la serra de Terol, als 
Picos de Europa, a Astúries… Vaig veure de primera mà com Casas estimava el 
treball de camp i que el seu entusiasme era contagiós. Vaig conèixer, doncs, molt 
bé Casas com a científica i com a persona. Era incansable al camp, tot i que quan 
jo vaig llegir la tesi ella ja tenia seixanta anys, i tenia un molt gran coneixement de 
les plantes, no sols dels briòfits sinó també de les fanerògames. Li agradava sem-
pre conduir el seu auto i recordo un cop, als Monegres, que el va aturar a la vorera, 
després d’un revolt, i va dir: «Aquella umbel·lífera, colliu-la, sisplau, és l’Orlaya», i 
els altres vam baixar de l’auto sense saber de què ens parlava fins que li vam portar 
i ella va dir satisfeta que, en efecte, era l’Orlaya, i que era el primer cop que la veia! 
Se n’havia de saber molt per veure una planta per primer cop i encertar-la mentre 
conduïa fent un revolt, encara que no anés de pressa. Tenia les claus de determi-
nació al cap i sempre deia que era per la manera com Font i Quer els feia estudiar 
les plantes, cosa que devia ser certa, però també és que ella tenia una memòria 
prodigiosa i coneixia a fons la flora de Joan Cadevall. De vegades, al laboratori, 
ens parlava de quan vam recollir una determinada planta interessant i repetia de 
memòria per quin camí havíem passat, on ens havíem desviat, etc., cosa que als 
acompanyants més joves ens deixava ben parats perquè cap de nosaltres hauria 
pogut reconstruir aquells itineraris.

Als Monegres vam trobar amb ella algunes fanerògames interessants i reco-
nec que quasi sempre les veia ella abans que jo. Va ser el cas de la Ferula loscosii, 
una planta que ningú havia vist des de feia molt i que Braun-Blanquet i Bolòs, 
en el seu estudi fitosociològic sobre els Monegres, van citar erròniament, encara 
que amb un interrogant (ells van veure, en realitat, la Ferula communis). Casas 
es va adonar immediatament que aquella planta era alguna cosa especial, una 
Ferula o un Elaeoselinum. Aquesta troballa i algunes més mereixien una publi-
cació, però ella no va voler de cap manera signar-la perquè deia que allò era la 
meva tesi i que ella no es dedicava a la fanerogàmia. Tanmateix, jo tampoc m’hi 
dedicava, a la fanerogàmia, ja que el que feia era ecofisiologia d’unes poques es-
pècies i em sentia molt més ecòleg que botànic, però no hi hagué manera de 
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convèncer-la. En aquest sentit, fou sempre una persona molt generosa, i també 
ho era en molts aspectes de la convivència al Departament, amb mi i amb la res-
ta de companys.

Fent escola

Abans que Creu Casas entrés a l’Autònoma com la primera catedràtica de 
botànica de tot l’Estat, el 1968, Salvador Rivas havia patrocinat un curset de brio-
logia fet per ella, al qual assistiren deu professors d’arreu d’Espanya. Fins llavors, 
la criptogàmia era gairebé absent de l’ensenyament universitari (fora de Catalu-
nya, del tot absent). Casas es va convertir a partir d’allò en la impulsora dels estu-
dis de briòfits a Espanya: l’any 1969, va convocar la primera reunió de briòlegs i va 
posar en marxa una xarxa d’intercanvi de mostres amb la idea de fer una brioteca 
hispànica. Les llistes d’espècies recol·lectades s’anaven publicant i els herbaris 
creixien. Les reunions de briologia es feien cada dos anys i s’anaven desplaçant 
per la geografia hispana, fet que permetia fer sortides i noves recol·leccions en 
llocs d’interès. I els anys alterns, Casas promovia els simposis de criptogàmia, on 
es tractaven també altres grups, com algues i líquens.

Casas va treballar amb el seu equip a l’Autònoma i col·laborà amb altres briò-
legs espanyols a les Canàries, Sierra Nevada, Almeria, el sistema Central, la Man-
xa, etc. El 1989 es va crear la Sociedad Española de Briología, de la qual fou la pri-
mera presidenta. La col·laboració amb la briòloga portuguesa Cecília Sérgio va 
permetre ampliar l’àmbit de treball conjunt a tota la Península i les illes dels dos 
estats. La primera col·laboració amb Sérgio fou un seguit de projectes sobre zones 
calcàries de la península Ibèrica.

El treball realitzat per l’equip de Casas ha estat pioner i molt considerable. La 
biblioteca sobre briòfits de la Universitat Autònoma és molt important. L’herbari 
BCB (Botànica Ciències Bellaterra) és importantíssim, amb unes seixanta-cinc 
mil mostres. Va reunir d’entrada mostres pròpies amb l’herbari de briòfits que hi 
havia a la Unitat de Botànica de la Facultat de Farmàcia amb mostres antigues i 
moltes obtingudes per Losa mitjançant intercanvis i compra d’exsiccates. Seoane 
Camba, quan ocupà la càtedra de Botànica a la Facultat de Farmàcia el 1972, va 
cedir aquest herbari de Farmàcia a Casas i a l’Autònoma. Amb el temps, s’hi afegi-
ren moltíssimes mostres recollides per l’equip de Casas o obtingudes també per 
intercanvis. Per tot això, l’herbari BCB és una de les col·leccions naturalistes més 
importants del país. Quan Brugués es jubilà (Cros ja havia deixat la Universitat 
abans), va ser traslladat per un acord entre la UAB i la UB al Centre de Documen-
tació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV), on personal especialitzat s’ocupa de 
mantenir les tasques d’intercanvi.
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Cartografia i florística dels briòfits

A partir de 1985, Casas —que havia passat a professora emèrita dos anys 
abans—, Brugués, Cros i Sérgio comencen a publicar la Cartografia de briòfits. 
Península Ibèrica i les Illes Balears, Canàries, Açores i Madeira, que consta de 
quatre volums, cadascun amb cinquanta mapes de distribució d’espècies, amb 
una edició esplèndida (tot i que potser massa costosa), en format DIN A3, a càr-
rec de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta cartografia s’ha anat completant fins 
a quatre-cents cinquanta mapes després de la mort de Casas per Brugués, Cros i 
Sérgio, i alguns col·laboradors més per a mapes concrets, i ja s’ha publicat en for-
mat electrònic, en el web de l’Institut d’Estudis Catalans, amb nova informació 
però encara aprofitant-ne molta de la procedent de l’herbari BCB.

L’equip de Casas, a més del finançament de l’Institut, va obtenir una sèrie de 
projectes competitius d’àmbit estatal en temes taxonòmics, florístics i biogeogrà-
fics i va participar regularment en projectes internacionals com «Checklist of Eu-
ropean Bryophytes», «Distribution of the European and Macaronesian Mosses», 
«Mapping of Bryophytes of Europe» o «Glossarium Polyglottum Bryologiae».

L’herbari BCB i els treballs de cartografia de briòfits són llegats molt impor-
tants de Creu Casas, però no, ni de molt, els únics. Una feina constant va ser la 
producció de checklists, de les quals Casas va publicar el 1981 «The mosses of 
Spain: an annotated check-list», als Treballs de l’Institut Botànic de Barcelona, una 
de nova també de les molses d’Espanya el 1991 a la revista Orsis i un seguit d’actu-
alitzacions en altres publicacions, complementada per una d’anterocerotes i he-
pàtiques el 1998 també a Orsis. Cecília Sérgio fou la primera autora en un treball 
conjunt aparegut després de morir Casas, una llista roja i una checklist actualitza-
da dels briòfits de Portugal, Espanya i Andorra que sortí a la prestigiosa revista 
Lindbergia, el 2006, que tenia un antecedent publicat el 1994 a Portugal en anglès 
i portuguès.

L’herbari BCB va permetre la realització el 2001 del primer volum d’una obra 
que rebé el Premi Crítica Serra d’Or l’any següent, Flora dels briòfits dels Països 
Catalans. I. Molses, per Casas, Brugués i Cros, amb magnífiques il·lustracions 
d’Anna Barrón i Iolanda Filella i la col·laboració d’Elena Ruiz, que, després de la 
mort de Casas i el retir de Cros per causes familiars, es convertiria en la col-
laboradora de Brugués en la continuació i l’acabament d’altres projectes. El llibre, 
del qual se n’han fet dues edicions i està ja totalment exhaurit, duu un pròleg de 
Josep Vigo. El segon volum, Flora dels briòfits dels Països Catalans. II. Hepàtiques 
i antocerotes, aparegué el 2004.

L’any 2005 aparegué un llibre que ha estat un best-seller de les publicacions 
de ciències naturals de l’Institut d’Estudis Catalans, Handbook of mosses of the 
Iberian Peninsula and the Balearic Islands, amplament usat al món per la seva 
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utilitat en cobrir una proporció considerable de les molses europees i per la qua-
litat de les il·lustracions que ajuden a determinar-les. Casas va morir el 2007, als 
noranta-cinc anys, però encara va aparèixer com a autora en obres molt impor-
tants els anys següents, resultat de projectes que, la majoria de vegades, ella ha-
via iniciat. El 2009, sempre publicat per l’IEC, va sortir el complement d’aquest 
llibre que cobreix els briòfits que no són molses, és a dir, hepàtiques i anteroce-
rotes, Handbook of liverworts and hornworts of the Iberian Peninsula and the 
Balearic Islands, amb Casas, Brugués, Cros, Sérgio i Marta Infante com a auto-
res. El darrer treball signat per Casas, amb Brugués, Cros, Ruiz i Barrón és un 
article del 2009 en un volum especial de Cryptogamie, Bryologie dedicat a Creu 
Casas i Carmela Cortini, on es dona una checklist de les molses dels Pirineus 
centrals espanyols.

Influència sobre la briologia espanyola i llegat científic

Es pot afirmar que, a partir dels cursets de briologia amb treball de camp, de la 
direcció de tesis llegides en diverses universitats de l’Estat (tres a Astúries, tres  
a València i tres a Santiago de Compostel·la; dues a Navarra, una a Bilbao, una a 
Salamanca, tres a Catalunya…) i de la xarxa d’intercanvis de la brioteca hispànica 
(amb la participació de deu centres diferents de l’Estat), així com de les visites re-
budes de briòlegs d’arreu de l’Estat per consultar l’herbari BCB i rebre el seu mes-
tratge, Creu Casas va donar una empenta decisiva al progrés de la briologia. La 
Flora briofítica ibérica, obra col·lectiva en sis magnífics volums —el darrer dels 
quals publicat el 2018, tres d’ells coordinats per Brugués i els altres tres per Cros, 
tots amb Juan Guerra, de la Universitat de Múrcia, que n’és l’editora juntament 
amb la Sociedad Española de Briología—, és un exponent de l’alt nivell assolit per 
la briologia ibèrica. En concret, Catalunya és un dels territoris del món en què els 
briòfits han estat més estudiats i aquest és un coneixement que ens ha de servir en 
el futur per controlar l’evolució de la biodiversitat en resposta a l’escalfament cli-
màtic i altres canvis relacionats amb l’activitat humana.

Altres llegats de la feina de Casas, Brugués, Cros i Ruiz són dos webs: el del 
Laboratori de Briologia de la UAB (http://pagines.uab.cat/briologia), el qual re-
cull, entre altres dades, els catàlegs de briòfits de Catalunya, i el web de briòfits 
de l’Institut d’Estudis Catalans (http://briofits.iec.cat), una eina que va actualit-
zant la cartografia dels briòfits de la Península i Balears, i que permet consultes 
ràpides sobre l’hàbitat, la distribució i l’estat de les poblacions des del punt de 
vista de la seva conservació i ofereix una breu descripció per a cada espècie, amb 
la indicació sobre el mapa per mitjà d’un codi de colors de si la recol·lecció en 
cada punt és anterior a 1970, d’aquest any o posterior, i el mateix pel que fa al 
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registre bibliogràfic. A més, en aquest darrer també s’hi poden consultar diver-
ses capes relatives a temperatures, precipitacions, relleu, model digital d’eleva-
cions, imatge de satèl·lit, mapa de relleu, base cartogràfica de l’Institut Geogràfic 
Nacional (IGN), malla de 10 × 10 i límits polítics, útils per entendre la distribu-
ció de les espècies.

Els briòfits solen tenir distribucions en àrees geogràfiques grans i no se’n tro-
ben sovint espècies noves. Tot i així, algunes sí que se’n troben; ella en va descriu-
re tres i dues més li han estat dedicades, Acaulon casasianum i Orthotrichum casa-
sianum. D’altra banda, molts briòfits tenen les seves poblacions en regressió, tema 
al qual Casas va dedicar també la seva atenció i sobre el qual va assenyalar que 
poques vegades es tenien en compte criptògames a l’hora de la gestió destinada a 
protegir la biodiversitat. El seu equip havia constatat a Catalunya casos d’extinció 
local, sobretot d’espècies pròpies d’ambients molt humits o articoalpines. Gràcies 
a aquesta preocupació per la conservació, actualment les administracions solen 
incloure els briòfits en els estudis destinats a valorar l’interès de la biodiversitat en 
àrees determinades. Tanmateix, una gestió de vegades descurada i, sobretot, l’evo-
lució del clima fan preveure que els processos de regressió continuaran. La llista 
roja publicada el 2006 hauria de ser una eina important per prendre mesures de 
protecció dels briòfits ibèrics.

Creu Casas ingressà com a membre numerària a l’Institut d’Estudis Catalans 
el 1978 i s’integrà a la Secció de Ciències Biològiques. Només dos botànics l’havi-
en precedit en la nostra institució, Font i Quer el 1942 i Oriol de Bolòs el 1964. 
Posteriorment, hi entraria Josep Vigo. El 1980, Casas assumí la presidència de la 
ICHN i fou la primera dona que ocupà aquest càrrec. Ja hi tenia una trajectòria 
important, perquè havia participat en la Junta Gestora que, el 1972, va preparar la 
represa oficial d’activitats de la Institució. Un any després, entrà com a numerària 
a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. La Generalitat li atorgà la Medalla 
Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic. El 2002 va rebre el Premi de la 
Fundació Catalana per a la Recerca.

Per acabar, voldria dir que l’Institut d’Estudis Catalans pot sentir-se més que 
satisfet d’haver finançat, parcialment però de manera regular i continuada, i d’ha-
ver editat algunes de les obres crucials per al coneixement dels briòfits dels Països 
Catalans i ibèrics, així com d’haver tingut com a un dels seus membres científica-
ment més actius Creu Casas. Mantenir el web de cartografia de briòfits tan actua-
litzat com sigui possible seria una manera de consolidar el gran llegat de Creu 
Casas i del seu equip i una mostra de coherència amb l’esforç fins ara realitzat pel 
mateix Institut.
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Oliver i Tolrà, Miquel dels Sants (1864-1920)
Pi i Sunyer, August (1879-1965)
Pijoan i Soteras, Josep (1881-1963)
Prat de la Riba i Sarrà, Enric (1870-1917)
Prats i Domingo, Modest (1936-2014)
Prevosti i Pelegrín, Antoni (1919-2011)
Puig i Cadafalch, Josep (1867-1956)
Ribas i Piera, Manuel (1925-2013)
Roca-Pons, Josep (1914-2000)
Rubió i Balaguer, Jordi (1887-1982)
Rubió i Lluch, Antoni (1856-1937)
Ruyra i Oms, Joaquim (1858-1939)
Sagarra i de Siscar, Ferran de (1853-1939)
Sardà i Dexeus, Joan (1910-1995)
Sarsanedas i Vives, Jordi (1924-2006)
Segalà i Estalella, Lluís (1873-1938)
Serra i Húnter, Jaume (1878-1943)
Serra i Ràfols, Josep de C. (1900-1971)
Solé i Sabarís, Lluís (1908-1985)
Teixidor i Batlle, Josep (1920-1989)
Terradas i Illa, Esteve (1883-1950)
Trias i Fargas, Ramon (1922-1989)
Trueta i Raspall, Josep (1897-1977)
Turró i Darder, Ramon (1854-1926)
Valls i Taberner, Ferran (1888-1942)
Vallverdú Canes, Francesc (1935-2014)
Verdaguer i Juanola, Pere (1929-2017)
Vernet i Ginés, Joan (1923-2011)
Vila i Dinarès, Pau (1881-1980)
Villangómez i Llobet, Marià (1913-2002)
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Semblances Biogràfiques

Títols publicats

 [1]  Manuel Ribas i Piera, Josep Puig i Cadafalch, cofundador i membre il·lustre de l’IEC 
(1996)

 [2] Josep M. Camarasa, Ramon Turró, un modernista al laboratori (1997)
 [3] Josep Carreras, August Pi i Sunyer. Semblança biogràfica (1998)
 [4] Manuel Subirà, Pere Domingo. Semblança biogràfica (1998)
 [5] Albert Balcells, Enric Prat de la Riba i l’Institut d’Estudis Catalans (1998)
 [6] Oriol Casassas, Miquel A. Fargas i Roca i els nous horitzons (1999)
 [7]  Xavier Barral, Josep Pijoan. Del salvament del patrimoni artístic català a la història 

general de l’art (1999)
 [8] M. Àngels Anglada i d’Abadal. Sessió en memòria (1999)
 [9] Eulàlia Duran, Agustí Duran i Sanpere. Semblança biogràfica (2000)
 [10] Francesc Fontbona, Joaquim Folch i Torres. Semblança biogràfica (2000)
 [11] Jordi Sales, Jaume Serra i Húnter. Semblança biogràfica (2000)
 [12]  Carles Miralles i Anscari M. Mundó, Lluís Nicolau d’Olwer. Semblança biogràfica 

(2000)
 [13] Josep M. Font, Guillem M. de Brocà. Semblança biogràfica (2000)
 [14] Oriol de Bolòs, Pius Font i Quer. Semblança biogràfica (2000)
 [15] Antoni Roca, Esteve Terradas i Illa. Semblança biogràfica (2000)
 [16] Joan Veny, Antoni M. Alcover i Sureda. Semblança biogràfica (2000)
 [17] Pere Lluís Font, Joaquim Carreras i Artau. Semblança biogràfica (2000)
 [18] Enric Casassas i Simó. Sessió en memòria (2000)
 [19] David Serrat, Lluís Solé i Sabarís. Semblança biogràfica (2000)
 [20] Ramon Aramon i Serra. Sessió en memòria (2001)
 [21] Antoni Serra i Ramoneda, Joan Sardà i Dexeus. Semblança biogràfica (2001)
 [22] Aina Moll, Francesc de Borja Moll. Semblança biogràfica (2001)
 [23] Josep Roca-Pons. Sessió en memòria (2001)
 [24] Josep Enric Llebot, Eduard Fontserè i Riba. Semblança biogràfica (2002)
 [25] Carles Miralles, Lluís Segalà i Estalella. Semblança biogràfica (2002)
 [26] Albert Balcells, Ramon d’Alòs-Moner i de Dou. Semblança biogràfica (2003)
 [27] Jaume Cabré, L’ocellot sinistre. Semblança biogràfica d’Àngel Guimerà (2003)
 [28] Pere Lluís Font, Eusebi Colomer i Pous. Semblança biogràfica (2003)
 [29]  Ricard Guerrero, Josep Alsina i Bofill, amor a la professió, amor a la llengua, amor 

al país. Semblança biogràfica de Josep Alsina i Bofill (2003)
 [30] M. Teresa Ferrer, Joaquim Miret i Sans. Semblança biogràfica (2003)
 [31] Josep M. Mas i Solench, Ferran Valls i Taberner. Semblança biogràfica (2004)
 [32]  Oriol Casassas, Josep Trueta i Raspall, el símbol. Semblança biogràfica de Josep 

Trueta i Raspall (2004)
 [33] Salvador Reguant, Josep Ramon Bataller i Calatayud. Semblança biogràfica (2004)
 [34] Marià Villangómez. Sessió en memòria (2004)
 [35] Carles A. Gasòliba, Ramon Trias Fargas. Semblança biogràfica (2004)
 [36]  Homenatge a Joaquim Ruyra en el centenari de ‘Marines i boscatges’ (1903-2003) 

(2005)
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 [37] Manuel Castellet, Josep Teixidor i Batlle. Semblança biogràfica (2005)
 [38]  Carles Miralles, «Un xic exòtic i desorientat». Semblança de Joan Maragall l’últim 

any de la seva vida (2005)
 [39] Ramon Margalef. Sessió en memòria (2005)
 [40] Eva Serra, Ferran de Sagarra i de Siscar. Semblança biogràfica (2005)
 [41] Josep Massot, Jordi Rubió i Balaguer. Semblança biogràfica (2005)
 [42] Joan Vilà-Valentí, Pau Vila i Dinarès. Semblança biogràfica (2006)
 [43] Joan Solà, Pompeu Fabra i Poch. Semblança biogràfica (2006)
 [44] Albert Balcells, Francesc Martorell i Trabal. Semblança biogràfica (2006)
 [45] Jacint Corbella, Antoni Esteve i Subirana. Semblança biogràfica (2006)
 [46] Oriol Casassas, Leandre Cervera i Astor. Semblança biogràfica (2007)
 [47]  Josep Vallverdú, Josep Carner i Puig-Oriol. Semblança biogràfica (2008)
 48  Albert Balcells, Antoni Rubió i Lluch, historiador i primer president de l’Institut 

d’Estudis Catalans (2008)
 49 Oriol de Bolòs i Capdevila. Sessió en memòria (2009)
 50 Joaquim Molas, Miquel dels Sants Oliver i Tolrà. Semblança biogràfica (2009)
 51 Josep M. Camarasa, Josep M. Bofill i Pichot. Semblança biogràfica (2009)
 52 Jordi Sarsanedas. Sessió en memòria (2010)
 53 Rafael Caria. Sessió en memòria (2010)
 54 Joan Bastardas. Sessió en memòria (2011)
 55 Josep M. de Casacuberta i Roger. Sessió en memòria (2012)
 56 Josep Massot, Frederic Clascar i Sanou. Semblança biogràfica (2012)
 57 Albert Balcells, Pere Coromines. Semblança biogràfica (2013)
 58 Antoni Prevosti i Pelegrín. Sessió en memòria (2013)
 59 Eulàlia Duran, Joan Fuster. Semblança biogràfica (2013)
 60 Eva Serra, Josep de C. Serra i Ràfols. Semblança biogràfica (2013)
 61 Oriol Casassas i Simó. Sessió en memòria (2014)
 62 Enric Lluch i Martín. Semblança biogràfica (2014)
 63 Ramon Jardí i Borràs. Semblança biogràfica (2015)
 64 Modest Prats i Domingo. Sessió en memòria (2016) 
 65 Antoni M. Badia i Margarit. Sessió en memòria (2016)
 66 Francesc Vallverdú Canes. Sessió en memòria (2016)
 67 Carles Miralles i Solà. Sessió en memòria (2017)
 68 Jordi Carbonell i de Ballester. Sessió en memòria (2019)
 69 Dolors Bramon, Joan Vernet i Ginés. Semblança biogràfica (2019)
 70 Pere Verdaguer. Sessió en memòria (2019)
 71 Pere Santanach, Josep Maria Fontboté i Mussolas. Semblança biogràfica (2019)
 72 August Bover, Josep Roca-Pons. Semblança biogràfica (2019)
 73 Josep González-Agàpito, Alexandre Galí i Coll. Semblança biogràfica (2019)
 74 Miquel Vilardell, Josep Egozcue i Cuixart. Semblança biogràfica (2019)
 75 Joan Antoni Solans, Manuel Ribas i Piera. Semblança biogràfica (2020)
 76 Jordi Casassas, Lluís Casassas i Simó. Semblança biogràfica (2020)
 77 Jaume Terradas, Creu Casas i Sicart. Semblança biogràfica (2020)
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