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Antoni Llorens (1912-1996)

Antoni Llorens estudia la carrera de dret a
Granada lIicenciant-se I'any 1930. Pero la seva afició era
la botanica. Aquesta afició el dugué a estudiar farmacia
a la Universitat de Valencia finalitzant els seus estudis de
lIicenciatura I'any 1934. Exercí la seva professió
d'apotecari per diferents indrets, primer a Formentera,
SOCIETAT O'HISTORIA
després a Sant Just Desvern (Barcelona) i definitivament
NATURAL DE LES BALEARS
al ColI den Rebassa (Palma) a on era ben conegut i
estimat. La seva afició a la botanica i la seva relació
amb el col.legi d'apotecaris de les Balears el dugué a
treballar en I'elaboració i actualització de I'herbari del col.legi, junt amb D. Jaume
Serra. La farmacia i la botanica sempre han tengut una estreta relació. Apotecaris
i botanics és una simbiosi molt freqüent a les nostres illes: Lloren9 Garcias-Font
a Arta i Jeroni Orell a Sóller, socis de la Societat, foren unes de les persones que
també combinaren a la perfecció aquestes dues facetes. Aquesta relació entre
botanica i apotecaria el dugué a aprofundir, junt amb D. Antoni Gamundí, amb
I'estudi de les plantes medicinals com alternativa als medicaments comercials.
També conegué i treballa, de ben a prop, amb un altre il.lustre botanic de les
nostres illes, en Francesc Bonafe.
La seva afició per la botanica el feu adquirí la col.lecció de les millors
aquarel.les de plantes endemiques de les Balears realitzada per la pintora francesa
Colette Martin, una fusió entre ciencia i art.
Es podria dir que els nous botanics de les nostres illes donaren les seves
primeres passes a la rebotica de D. Antoni Llorens. Alla, junt amb el seu fill
Lleonard, se comen9a a parlar d'una assignatura de botanica d'una embrionaria
lIicenciatura de Biologiques. I fou a la seva farmacia, en la rebotica, que un deis
qui escriuen aquestes línies descobrí i dona les seves primeres passes en el món
de la Iiquenologia. Els seus consells i tot el seu material (lupa binocular, microscopi
optic i bibliografia especialitzada sobre líquens) sempre fou posat a disposició de
qui ho necessitas.
Les seves excursions per Llucmajor el feren veure les diferencies entre dues
especies de pins, el pi blanc (Pinus halepensis) i una altra especie, de morfologia
acipressada, que no s'ajustava amb cap altra especie descrita. Malgrat els seus
amplis coneixements de botanica medicinal i de flora de les Balears només publica
un treball, juntament amb el seu fill. En ell es descriu aquesta nova especie
endemica de pi de les Balears, Pinus ceciliae, al Bolletí de la Societat d'Historia
Natural de les Balears (Llorens, A. i Llorens, L. 1972. Contribución al estudio de
la flora balear. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares, 17: 51-54.). Aquest pi fou descrit
sobre exemplars del sud de Mallorca (Llucmajor), pero amb posterioritat s'han
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trobat petites poblacions a Menorca i a altres indrets de Mallorca.
Siguin aquestes modestes línies un sentit record per a un estimat soci de
la Societat.
Lluís A. Fiol i Guillem X. Pon s

