quica i salvatt^c «iluda urlíana, no semblan gaire exccssives irasca com acjucsta
del príiK-c]) bi-ilaiTÍc: «Han substiluít les Iradicions i Tharmonia del ¡lassal
per monsires de Frankenstein rebutjats per tüihom, menys pels jjrüi'essurs
que han maquinal aquesLs horrors en llurs laboratoris».
En el maleix diari que porla les ultimes noticies sobre la poleniÍc.-a de Londres, Rainion ObioLs passa revista a la progressiva deslrossa del nosti-e enlurn
mes inmicdiai i apoiia una iú\ra frase, també lapidaria, d'Octavio Paz: «Vivirn
en un iiión que ha perdul quasi completament el sentii de la ibrma>^

L'article inacabat
de Manuel Ibarz
om mohs els í^ironins que í^uardem bons records del prolcssor Ibarz, ja
sigui a r Instituí de Balxillerat, a TEscola de Sant Narcís o a Tacademia
particular de casa seva, al pis de dali de Teslatgc on va néixer Joaquim Ruyra.
Records del seu rigor cieniiTic, deis seus dots pedagógics, de la seva bonhomia personal, del seu sentit de rhumtjr, de la seva transparencia humana.
En el número 1J53 de la Revutü, Manuel Ibaiv, i RüC|uela va publicar Tarticle
Joa7i han (k Sclaues, un bolánic i d seu ¡wrhan. Eli havia descoberl ac[uell li'esor
bolanic. ell n'havia assegui'at la conservado i ara volia alliberar-lo defmitivament de l'üblil. Resumía en un primer article la seva investigado sobre
l'autor de Therbari i en promeiia un altre amb Testudi detallai de les peces
de la singulai" eoMecció.
Q_uan l'arcicle va veure la llum, salííem que Manuel Tljarz eslava greumem malali. Per aixó, excepcionalment, vam iMustrardo amb fotograries on
apareixia e! seu autor. No scnse temor, vam incloure la nota en la qual s'anunciava la segona pan. Manuel Ibarz, en efeete, havia comengat a redactar-la.
pero la malaltia va poder mes que el seu desig i que el seu estbrg. Q_uan va
coniprendre que no el podria enllestir, ens el va Iliurar lal com estava, aulógraf i inacabat. Avui en repi-udu'im un fragment, com el millar homenatge
a la seva memoria. Manuel Ibarz ens ha deixal amb la feina a niig í'er, pero
ha mantingut encesa la iMusió fins el llindar de rúltini dia. I aciuesla seva
aciiiud final també la guardarcm en el calaix deis bons records.

S

Manuel Ibarz amb
l'herbari de Joan
Isern.
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