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la Volvaria bombycina Schaeff. (Id., vol. VI, fasc. I-111, 1933).
Amb la publicaci6 en aquest BUTLLETI de l'ultim retrat del

Sr. Joaquim CODINA, fet quatre dies abans de morir, es tributa a la
seva memuria I'homenatge postun) que els naturalistes catalans li
deuen, per be que CODINA no cerques mai honors ni distincions, coil)
a correspondencia d'una tasca pacient i savia.

Ailgel Salient

Quan feia poc que it Terrassa havia traspassat I'enginver
Sr. Eugeni FERRER i DALMMAU, professor a I'Escola Industrial - actor
dels dibuixos dels Elements de Bot(nica popular (Terrassa, 19N)7),
de CAUEVALL, i recol•lector de planter de la costa catalana i dels camins
tries enlairats dels Pireneus Orientals, per tal d'ajudar a la Flora de
Catalanrla, - expirava a la inateixa ciutat, el 7 d'octubre, tit) altre
comprofessor de CADEVALL, n)es Iligat encara a la seva obra, Angel
SALLE)vT i GoTES, doctor en farmacia it corresponent de I'Acadi,mia
Espanyola.

SALIENT deixa una Flora del Pla de Babes (Barcelona, 1905),
en la qual es citen (i80 especies autbctones i un total de 842. Reuneix
les dades que li proporcion5 l'infatigable Conrad PujoL, net del
both)nic Francesc GRAU. Entre les obres consultades per a In Flora
de Catalunya, CADEVALL no anota la de SALLENT, de segur perquc
amb I'Ensayo Fitotopogrdfico de Bages (Ma6, 1914), del I)r. FONT
QuER - amb les seves 1105 especies, ultra 32 de naturalitzades, -
la de SALLENT resultava antiquada.

SALLI:NT prestiI a CADEVALL, en els Elements de Botunlea
popular, rsa autoritzada cooperaci6 en tot lo referent al tecnicisme
hoti)nic. Ab tot - diu lo darrer - no se'ns oculten certes deficien-
cies de llenguatge y lo molt que deuran fer nostres successors per a
depurar-lo de tota influencia estranya». Torna a esser el sec col.labo-
rador, i tambe precisament en la part lingiiistica, en els tres primers
volums de la Flora de Catalunya. CADEVALL hauria pogut repetir
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aqui les paraules transcrites: comparant el primer d'aquests volunis

amb el quart, a c/irrec del Dr. FONT QUER, en bona hora encarregat

de I'edici6 per la Secci6 de Ciencies de l'Institut d'Estudis Catalans,

hom aprecia una mes gran perfecci6 de Ilenguatge, influenciat per la

labor depuradora de Pompeii FABRA. Amb el mateix CADEVALL

publicdi a I'Arxiu d'Estudis del Centre Excursionista de Terrassa

(1912) tin d'aquells magnifies articles de vulgaritzaci6 cientifico-lite-

raria - titulat El Rhododedron - que de tant en taut enalteixen la

preinsa comarcal.

CADi.VALL i PAu dedicaren el <ialeopsis Sallentii, trobat prop

de Puigllan4ada, a llur amic i company d'excursi6. SENNEN li dedicli

la X Centaurea Sallentii i, amb CADEVALL, el X Xanthium

5allentii.

Entre els farmaceutics catalans han florit les mes diverses afec-

cions i aptituds, encara que siguin distanciades de Ilur carrera. Si

tingueren, per exemple, un prehistoriador en ALSIUS, un novel•lista en

Marti Gi-:Nis i un paremibleg en Josep ESTEVE i Sioui, han trobat en

el Dr. SALLENT tin filoleg doblat de naturalista. Consagra a la Llengua
catalana on esforc perseverant. Fou col•laborador de l'Institut d'Estudis

Catalans. Publics en el I3utlleti de I)ialectologia catalana on
treball sobre Norns tie bolets en catala (1916), propis de la comarca

del Valles i, rues concretament, de Terrassa, i dos extensos vocabu-

laris en els quals aplegava Els noms dels ocells de Catalunrla

(1922) i Els noms de les plantes (1929). En el primer generalment

acompanya la descripci6 i, a vegades la sinoniniia, referencies als

customs i geografia, en el segon nornes per excepcic d6na Les des-
cripcions i alguna vegada 1'etimologia. Escrivi una nota curiosa Sobre

el mot abrets (una planta de jar(h) en el I3utlleti del Uiccionari (le
la Llengua Catalana (maig-agost, 1924), del qual era corresponsal.

Seguint BALARI i JOvANY s'havia especialitzat en I'estudi de Les

etiniologies. Presents una comunicaci6 sobre Etimologies catalanes
a Ia secci6 filologico-historica del Congres internacional de la Llengua

Catalana celebrat a Barcelona el 1906 (vegi's p. 232-233 del volum

corresponent). Fou segurament per la seva iniciativa que a la Flora

de Catalunya, de CADEVALL, es dedica especial atenci6 a les etirno-

logies dels noms generics i especifics, en el quart volum degudes al



312 Necrologies

Dr. FONT QUER i en els tres primers atribuibles al Dr. SALLENT. Els

seus merits foren reconeguts per ('Academia Espanyola en nomenar-lo

corresponent . Col•labora en el Boletin de la Real Academia Espa-

nola i I'auxilia en els treballs del Diccionario de la Lengua Caste-

Ilana ( catorzena edicib, Madrid , 1914).

Tan coneguda era la predilecciO de SALLENT per les ciencies

naturals que , segons he sentit referir als qui el coneixien, els sous

alumnes de frances trobaven tin gust especial a suscitar temes

d'aquella materia amb ('innocent proposit d'entretenir el professor i

desviar- lo cap a allb que consideraven el seu punt flac.

Una vida consagrada a la ciencia acabava de fer venerable la

senectud de SALLENT . Llastima que el seu temperament el portes a

vivre massa retirat ! De segur que si hagues tingut l'encert d'orien-

tar-se de cara a Barcelona la seva obra hauria estat noes fructifera i

mes aprofitada.

Dr. Miquel DE GARGANTA


