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SOCIETAT D'HISTORIA 
NATURAL DE LES BALEARS 

Al Pare Francesc Bonafé 
"in memoriam" 

Al juny d'aquest any ens va deixar qui pot esser considerat com la major 
autoritat en botan ica de les nostres Il les: el Pare Francesc Bonafé, autor d'un Ilibre 
ji:: class ic per a tots els naturalistes, "Flora de Mallorca", La vida d'aques t fill 
il.lustre de Biniamar, místi c, poeta i gran naturalista , va tran scorre a Llu c, Randa, 
Sóller i, més darreram ent a Ciutat. 

La seva Flora és una obra de les que ja no se 'n fan, amb innombrables 
aportac ion s a la cultura botanica popular, i on la ciencia no és una Ili ¡;ó freda i 
exac ta, si nó que és aixo capa¡; de combinar el rigor de les descripcions 
cie ntífiques i el farree de les mú ltiples sinonímies amb la recollida deis noms 
populars o la gracia d'una can¡;ó pag esa il.lustrant la imatg e d'una planta. Es 
trac ta d'una flora viva on Mallorca hi és present a cada pagina, al temps que es 
combinen armoniosament la ciencia , la poesia i la pregaria, tal com res id ien dins 
I'esperit de l Pare Bonaré. 
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Es facil imaginar al Pare Bonafé trescant incansablement totes les Serres 
de 1'111a, pam a pam, recollint plantes, escrivint dades i recopilant coverbos; a 
vegades tot sol, sentint el goig immens de la natura, i altres en companyia deis 
seus amics botanics, com en Lloreng Garcias, el P. Ramón Ballester, en Jeroni 
Orell, el solleric Guillem Colom o el seu estimat Anthony Bonner. ElIs, com tanta 
gent que el recordara com al poeta humil i valuós que sempre va ésser, I'hi 
desitjam descansi en pau. A vosté, la nostra més viva reconeixenga. 

Palma de Mallorca, 10 d'octubre de 1994 
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