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botànica, que en un principi considerà una eina 
molt valuosa per a l’exercici de la cirurgia.

Amb l’exèrcit, el 1728 es desplaçà a Saragos-
sa, València, Cardona, Berga i Tarragona, i anà 
augmentant els seus coneixements tant de botà-
nica com de farmàcia, interessant-se també per la 
fauna i els minerals. El 1732 participà amb el seu 

regiment a la batalla d’Oran 4,5 i 
estudià la natura d’aquella zona 
africana. En tornar a la penín-
sula, explorà la flora i la fauna a 
Alacant, Oriola i Cartagena. El 
1733, amb l’exèrcit es traslla-
dà a Itàlia, on entrà en contacte 
amb prestigiosos naturalistes 
a la ciutat de Pisa i es dedicà, 
quan l’assistència mèdica a la 
tropa li deixava fer-ho, a l’estudi 
de les plantes. Va ser a Pisa on 
establí relació amb el professor 
M. A. Tilli, reconegut botànic, al 
costat del qual començà a es-
tudiar més a fons la botànica. 
Va recórrer Itàlia fins a Nàpols i 
passà a Sicília, com a cirurgià 

major dels hospitals de Siracusa i, després, de 
Trapani. Un cop acabada la conquesta de Sicília, 
embarcà a Palerm cap a la Llombardia i Venècia. 
Alternava ja llavors les expedicions botàniques 
amb les ocupacions quirúrgiques i anatòmiques; 
anà a Parma amb un bon nombre d’oficials i sol-
dats malalts i un cop els hagué curat, havent-se 
establert el regiment a Siena, es dedicà a estudi-

Josep Quer i martínez, l’home

Josep Quer i Martínez (Figures 1 i 2) va néixer 
a Perpinyà el 26 de gener de 1695.2 Era fill de 
Josep Quer i Copons i Catalina Martínez; el seu 
pare, tinent coronel de l’exèrcit de Felip IV quan 
es va signar el tractat dels Pirineus, pel qual 
Perpinyà passà a França, con-
tinuà, però, servint a Espanya i 
va morir quan el seu fill tenia 12 
anys. El seu oncle i padrí, Mi-
quel de Copons, conseller del 
rei al Consell Suprem del Ros-
selló i Canceller de la Universitat 
de Perpinyà, se’n feu càrrec i, 
vistes les aptituds d’en Josep, 
l’animà a estudiar a la universi-
tat. Josep estudià medicina a 
Perpinyà i es decantà per la ci-
rurgia. Fou un alumne molt bri-
llant i s’incorporà a l’exèrcit es-
panyol com a cirurgià major del 
Regiment de Sòria, que llavors 
es trobava a Girona. Segons 
Gómez de Ortega: 3 «Pretendió 
este destino, porque nacido en un país, que por 
tantos años habia estado sujeto á la dominacion 
Española, y en que se habla un idioma comun á 
varias Provincias de España, y sobre todo here-
dero del amor de su padre á una nacion á que 
habian pertenecido sus ascendientes, prefirió vi-
vir entre ella...». A Girona, amb Josep Jansana, 
boticari, començà a herboritzar i s’aficionà a la 

Josep Quer i Martínez. 
El gènere Queria

L’epònim

Gènere Queria. Gènere botànic de plantes, de la família Caryophyllaceae i l’ordre Caryophyllales descrit 
pels botànics Löfling i Linné, que batejaren aquestes plantes amb aquest nom en honor de Josep 
Quer i Martínez.1

Figura 1. Josep Quer i Martínez (1695-1764).
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ar anatomia en aquesta ciutat. De retorn a Pisa, 
es matriculà per seguir els estudis de botànica 
amb Tilli, amb qui establí una gran amistat. Quer, 
en aquells moments ja disposava d’un herbari 
molt important, que anà augmentant a la Tosca-
na. A Florència, al laboratori de química conegut 
com La Fonderia, treballà i estudià per proveir-se 
de medicaments i preparacions que incorporà a 
la farmaciola del seu regiment. 

El gener de 1737 s’acabà d’evacuar la Tos-
cana de tropes espanyoles i Quer tornà a Barce-
lona (desafortunadament durant el viatge un fort 
temporal va fer que es perdés el seu herbari i les 
col·leccions que havia recollit a Itàlia). 

El rei el va recompensar per la seva tasca com 
a cirurgià nomenant-lo primer ajudant del cirurgià 
major de l’exèrcit («le premió el Rey sus servicios 
y aciertos, debidos no ménos á su zelo que á su 
habilidad en la curación de sus tropas»).3 Es tras-
lladà llavors a Madrid, on va romandre a casa del 
duc d’Atrisco («miéntras duró la paz»). Durant els 
4 anys següents es pogué dedicar a estudiar les 
plantes de Madrid i els seus voltants i, a més, co-
mençà a treballar en el jardí del duc, que convertí 
en lloc del seus estudis i plantacions i on començà 

la base de la que seria la seva gran obra, Flora 
Española. El maig de 1741, essent ja cirurgià con-
sultor de l’exèrcit, sortí de Madrid cap a Barcelona 
on havia d’embarcar. Passà uns mesos a la capi-
tal catalana, que aprofità per estudiar la flora bar-
celonina i la de zones més o menys properes, des 
de Montserrat fins als Pirineus, el Montseny, Vic, 
Olot, Camprodon i Setcases, la vall de Núria, Ber-
ga i Manresa. L’acompanyaren J. Minuart i A. Bo-
lós, botànics i apotecaris també molt destacats. 
El febrer de 1742 salpà cap a Itàlia, on alternà 
la cirurgia («con tanta puntualidad y acierto, que 
difundiéndose el crédito de su inteligencia, ins-
truccion y habilidad Chirúrgica por todas aquellas 
comarcas, le consultaban los mismos Profesores 
Italianos en los casos mas graves y desauciados, 
confiando á su destreza la execucion de las ope-
raciones» 3) amb la seva afició per la botànica. A 
Bolonya es relacionà amb el Dr. Monti. Allà cridà 
l’atenció el mètode que Quer, experimentat anato-
mista, feia servir per dessecar les plantes: «Poseia 
Don Joseph Quer un admirable y artificioso méto-
do de dessecar las plantas, de tal conformidad 
que despues de secas todavía parecía que esta-
ban floreciendo, aplicando á los vegetales varias 
industrias de que se valen los Anatómicos para 
preparar las partes de los animales; y al modo que 
los antigues Egipcios lo hacían con los cadáveres 
humanos, embalsamaba, digamoslo así, los cuer-
pos de las flores».3 Els seus mèrits li foren recone-
guts i fou Quer el primer espanyol que formà part 
de l’Acadèmia de Bolonya. Seguí herboritzant per 
Itàlia, mentre dirigí també un hospital de ferits a 
Roma i un de malalts a Monte Rotundo, fins que el 
febrer de 1745 va rebre l’ordre de tornar a Madrid. 
Tornà aquesta vegada viatjant per terra i visità el 
jardí de Montpeller, on contactà amb Mr. Sauva-
ges, i després Perpinyà, on visità el Dr. Barrère. 
A Barcelona mostrà tot el seu bagatge botànic a 
Josep Salvador, un dels botànics més importants 
de l’època, amb qui mantingué una important re-
lació. S’establí a Madrid i al jardí de la duquessa 
d’Atrisco (el duc havia mort) començà a sembrar 
i cultivar les llavors que havia anat recollint durant 
tants anys; quan aquest se li quedà petit, passà 
al jardí del comte de Miranda, arribant a dispo-
sar-hi més de 2.000 espècies. Entre 1749 i 1752 
explorà les muntanyes d’Extremadura, la llacuna 

Figura 2. Estàtua de Josep Quer que es troba al Real Jardín 
Botánico de Madrid.
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de Gredos i les serralades d’Àvila. La seva fama 
i la d’aquest jardí s’anaren difonent i arribà al rei 
junt amb la proposta de crear un jardí botànic; era 
l’octubre de 1753. 

Dos anys després, el 21 d’octubre de 1755, 
el rei Ferran VI va assignar la finca de Migas Ca-
lientes per tal que s’hi creés un jardí reial (com a 
Real Jardín Botánico) per a l’estudi de les plantes 
i el 21 de novembre nomenà Josep Quer primer 
professor d’aquest jardí i Josep Minuart en fou 
nomenat segon professor. La base per a la for-
mació d’aquest jardí la constituïren les llavors i 
plantes de Josep Quer («Son jardí serví de base 
al botanich que s’establí per real orde de Ferran 
VI en 21 de octubre de 1755, en Migas-Calien-
tes. Quer fou nombrat primer professor y Minuart 
segon, abdós catalans» 6). Quer es dedicà llavors 
a l’ensenyament de la botànica i abandonà gaire-
bé del tot la pràctica de la cirurgia. Tirà endavant 
l’obra que tenia projectada, Flora Española, així 
com algunes traduccions d’obres d’altres autors. 
Per la seva condició de cirurgià posà gran èmfasi 
en la importància de la botànica aplicada princi-
palment en el seu vessant medicinal i escollí el 
mètode d’ensenyament tournefortià, considerat 
de gran qualitat pedagògica. Això, canviaria a 
la seva mort, en ser succeït per Miquel Berna-
des, català que va introduir el mètode linneà,7 
que després fou àmpliament divulgat per un al-
tre català, Antoni Palau.8 En no haver-hi llibres de 
text, Quer dictà a un dels seus deixebles, Blas 
de Lázaro, unes lliçons de botànica el 1762, que 
no es van arribar a publicar, el manuscrit de les 
quals, Praelectiones botanicae quibus planta-
rum et stirpium natura virtutesque luculentissime 
describuntur in medicorum commodum et phar-
maceuticorum usum, es conserva al Real Jardín 
Botánico de Madrid.9 

La seva obra més important fou sens dubte 
Flora Española o Historia de las plantas que se 
crían en España (Madrid, 1762-1764)10 (Figu-
ra  3), on descriu, amb un mètode ja desfasat 
–ja que no fa servir el mètode de Linné– milers de 
plantes. Va publicar-ne quatre volums, quedant 
l’obra inacabada en morir ell. Casimiro Gómez 
Ortega va publicar anys més tard els dos vo-
lums que faltaven.1 Altres obres de Quer foren: 
Dissertacion physico-botanica sobre la passion 

nephritica, y su verdadero especifico. La uva-ursi 
ò gayubas (Madrid, 1763),11 Dissertacion, physi-
co-botánica sobre el uso de la Cicuta (Madrid, 
1764)12 i Memorias para la Historia Natural de 
España (obra inédita, en tres volums, que tenia 
previst publicar després de Flora Española). Es 
conserva també Herbario seco de varias plantas 
que se crian en España, en las dos Américas, 
en África..., manuscrit incomplet format per dos 
volums que es troba a la biblioteca del Jardí Bo-
tànic de Ginebra. Mentre en va ser el director, el 
Jardín Botánico establí relacions amb botànics 
de Bolonya, París, Leiden i Amsterdam, així com 
amb altres botànics d’Espanya i de l’Amèrica es-
panyola i les colònies angleses.9 A través de les 
seves obres contribuí a la creació d’alguns neo-
logismes en botànica, principalment a partir de 
paraules franceses, llengua que ell, òbviament, 
dominava.13 La fundació del Real Jardín Botánico 
constituí una fita molt important per a la botànica 
espanyola, que començà llavors una època molt 

Figura 3. Portada del primer volum de l’obra més important de 
Josep Quer, Flora Española ó Historia de las Plantas que se crían 
en España.10
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interessant i fructífera al front de la qual estigue-
ren un grup de botànics catalans («la fundació 
del Jardí Botanich de Madrid, son els punts de 
partida durant el sigle xviii del renaxement de la 
Botanica en Espanya, en la qual sobressurten en 
primer terme els catalans Quer, Palau, Minuart y 
Barnades» 6). 

Les circumstàncies de l’època van fer que els 
botànics catalans s’establissin a Madrid, on van 
desenvolupar una part molt important de la seva 
carrera. La brillantor de l’escola dels Salvador es 
veié truncada per la desfeta catalana de 1714 i la 
prematura mort de Joan Salvador i Riera el 1726. 
L’únic continuador important que romangué 
a Barcelona fou Josep Salvador i Riera (1690-
1761) però tota una colla de destacats deixebles 
de Jaume Salvador i Pedrol o dels seus fills aca-
baren fent cap a Madrid.14 Tot i això, les relacions 
establertes pels Salvador, sobretot amb impor-
tants botànics europeus, foren mantingudes per 
l’anomenada «segona generació de tourneforti-
ans catalans»: Josep Quer, Joan Minuart i Pere 
Barrera.15 De Bolós ho explica en el seu discurs 
d’ingrés a la Real Academia de Farmacia de Bar-
celona:16 «De la época de Jaime Salvador son 
algunos botánicos conocidos y de prestigio en 
su época, como Minuart, Palau, Quer, Gómez-
Ortega y otros, a los cuales se debe en parte el 
progreso que tuvo en nuestra patria la enseñan-
za teoricopráctica de la Botánica, y algunos de 
éstos pueden considerarse como discípulos de 
Salvador, principalmente Minuart. Éste fue far-
macéutico militar, después de haber ejercido la 
profesión en Barcelona; Palau fue médico; Quer, 
cirujano, y aunque habían nacido en tierras ca-
talanas, tuvieron que salir de Cataluña por cau-
sas derivadas de sus profesiones; pero aunque 
hubie ran permanecido en la región donde nacie-
ron, de no tener medios económicos propios no 
hubiesen podido sacar de la Botánica lo nece-
sario para vivir, pues sólo unos pocos de los que 
residían en Madrid recibían sueldo del Estado por 
dedicarse al estudio o a la enseñanza de esta 
Ciencia».

Quer va ser un gran defensor de la ciència 
espanyola, i molt especialment de la botànica, 
sobretot enfront de la idea que a Espanya no 
hi havia bons botànics i que no s’hi ensenyava 

aquesta matèria, idea que Linné havia plasmat a 
la seva obra Bibliotheca Botanica, a la que Quer 
va contestar, amb moltes argumentacions a Flora 
Española. Però sobretot la millor defensa la va fer 
demostrant els seus coneixements quan un dels 
deixebles de Linné, P. Löfling, visità Espanya.17 
Sobre aquest succés, Hernández Morejón,18 
gairebé un segle després escrivia: «Este ilustre 
profesor /... / merece igualmente nuestro aprecio 
por haber vindicado á sus compatriotas de la in-
justa censura de algunos estrangeros y particu-
larmente de Linneo; haciendo ver, que muy lejos 
de hallarse entre nosotros en el estado de atraso 
que aquellos suponían, esta parte de la historia 
natural, era uno de los ramos que se cultivaban 
con provecho en España». 

Quer tenia una biblioteca molt important, amb 
llibres que havia anat comprant al llarg de la seva 
vida i en els seus viatges. Des de 1787, els seus 
fons (1.120 volums), majoritàriament relacionats 
amb la cirurgia i la botànica, es troben a la biblio-
teca del Real Jardín Botánico de Madrid.9,19 

Va morir a Madrid el 19 de març de 1764, als 
79 anys. Miquel Bernades7 el succeí al Jardín 
Botánico de Madrid. Casimiro Gómez de Orte-
ga, primer catedràtic del Jardín, publicà, el 1784, 
Elogio histórico de don Joseph Quer,3 un ampli i 
detallat recorregut per la seva biografia. 

Quer es va casar amb Teresa Soñé i Sala-
zar, d’una família benestant de Manresa. Van 
tenir quatre fills: Joan (que va morir en una de 
les últimes campanyes a Itàlia), Ramon, Josepa 
i Joa na. A més de ser primer professor de bo-
tànica del Real Jardín Botánico de Madrid, fou 
consultor dels exèrcits reials i acadèmic de l’Ins-
titut de Bolonya i de la Real Academia Médica 
Matritense.

L’epònim. El gènere Queria

El botànic Carl von Linné (1707-1778) inclogué 
entre els nous gèneres descrits a les seves obres 
el gènere Queria, dedicat a Josep Quer. Aquest 
gènere fou descrit per un dels seus deixebles 
més destacats, Pehr Löfling (1729-1756) (Figu-
ra 4). 

Un relat d’aquests fets el trobem a l’article 
publicat a Anales de Ciencias Naturales el 1801, 
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traducció d’un escrit del propi Linné arrel de la 
mort prematura de Löfling, sobre les observaci-
ons fetes per Löfling a Espanya.20 

En aquella època, més enllà de les fronteres 
es coneixia ben poc de la botànica espanyola i, 
tal com el propi Linné havia expressat, alguns vi-
atgers que havien visitat Espanya afirmaven que 
«las excelencias del país habian sobrepujado de 
mucho á sus esperanzas; pero que al mismo 
tiem po acreditaban lo que el profesor Linneo ha-
via escrito en su juventud: que la Flora Española 
era tan rica como desconocida». Per això, Linné 
va demanar que un dels seus deixebles pogués 
viatjar a Espanya, pensant en formar botànics en 
aquell país. Diu Linné: «porque logré la satisfac-
ción y libertad de elegir uno de mis discípulos, 
que pasase al servicio de S. M. Católica». Així, el 
1751, el jove Löfling, que era el deixeble escollit, 
salpà cap a Lisboa, primera parada del seu viat-
ge, i uns mesos després es dirigí des de Lisboa a 
Madrid: «Aunque en todo el discurso del camino 
tuvo en que ocuparse con utilidad y complacen-
cia, no dexaba de creer al paso que se acercaba 
á la capital, que no encontraria sugetos aficiona-
dos á la ciència que profesaba». Löfling estava 
convençut, i com hem comentat era idea general 
a l’Europa d’aquella època, que a Espanya el ni-
vell de la botànica era molt baix i que era molt 
difícil, tal vegada impossible, trobar algun botànic 
competent, i encara més difícil trobar-ne un que 
tingués un nivell científic comparable al dels bo-
tànics de la resta d’Europa. Però la situació no 

va ser ben bé la que esperava: «A pocos días de 
estar en Madrid se hallo como sonroxado de este 
su pensamiento, y no tardo en desengañarse». 
Així, «Hizo conocimiento y amistad con quatro 
hombres memorables, los quales á mas de ser 
eminentes en sus respectivas profesiones, teni-
an particular inclinacion á la Botánica». Aquests 
quatre «homes memorables» eren Josep Minu-
art, José Ortega, Cristóbal Vélez i Josep Quer 
(«Don Joseph Quer, primer Cirujano de Cámara 
de S.M., se hizo recomendable por su excelente 
Jardin Botánico y coleccion de Yerbas secas»).20 
Löfling se sorprengué: «En estas circunstancias 
experimentó Loefling un género de complacen-
cia y sentimiento; complacencia por hallarse 
entre tantos sugetos distinguidos de su misma 
profesion; y sentimiento por conocer que su via-
ge havia sido inútil respecto de haver en España 
Botánicos de un sobresaliente merito». A més, 
els botànics espanyols el van rebre amb una 
extraordinària hospitalitat: «Recibiéronle pues 
con extraordinarias muestras de cariño y bene-
volencia, y se esmeráron á porfia en honrarle y 
agasajarle con todo género de atenciones, fran-
queándole sus bibliotecas, y dándole á conocer 
los sitios mas oportunos para buscar las plantas 
mas exquisitas, dexando aparte otras mil honras 
y finezas que le quisiéron dispensar». Löfling els 
va agrair enormement l’acollida i les atencions 
i facilitats que li brindaren així com l’ajut que li 
van donar per herboritzar: en poc temps el seu 
herbari, o Flora Matritense, constava de més de 
1.400 exemplars. Löfling va quedar-se dos anys 
a Madrid. Com a mostra d’agraïment, dedicà a 
cadascun d’aquells botànics un gènere nou, que 
havia descobert a Espanya, que Linné inclogué 
en les seves obres: «Era nuestro Loefling inca-
paz de olvidar los beneficiós recibidos: los qua-
tro nuevos géneros de yerbas que encontró en 
España, á los quales puso por nombre Ortega, 
Minuartia, Queria y Velezia, son otros tantos tes-
timonios de su gratitud, que cada año se renue-
van para eternizar la memoria de aquellos ilustres 
professores».20 

Gómez Ortega,1 que com hem comentat 
continuà la publicació de l’obra de Quer Flora 
Española després de la seva mort, inclogué ja 
en el volum 6 aquest nou gènere i en feu una 

Figura 4. Pehr Löfling (esquerra) descobrí un nou gènere de plan-
tes a Espanya i Carl von Linné (dreta) li donà el nom Queria, en 
honor de Josep Quer.
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extensa descripció, afegint molta informació a la 
que havien proporcionat Linné i Löfling (Figura 5). 
En el primer paràgraf (pàgina 665), Gómez Or-
tega explica l’origen del nom d’aquest gènere: 
«Hallándose en Madrid el año 1752 el Discípulo 
de Linneo, don Pedro Loefling, descubrió en las 
excursiones que hizo por sus territorios y los de 
San Fernando esta curiosísima planta, que por 
su pequeñez se havia ocultado hasta entonces 
á la vista de los demas Botánicos, y se la remitió 
a su Maestro. Habiendo exáminado este los es-
queletos, ó yerbas secas que recibió, y los apun-
tamientos del Discípulo, consagró el nombre de 
familia de don Joseph Quer á la nueva planta, 
publicó entre sus Géneros el del número 108, 
llamándole Queria, y le describió así: QUERIA. 
Loefling».

Trobem aquest nou gènere ja en dues de les 
obres de Linné més importants publicades el 
1753, Species plantarum 21 (Figura 6), i el 1754, 
Genera plantarum 22 (Figura 7).

Com hem comentat, Quer no va seguir el sis-
tema de Linné en les seves obres; al contrari, en 
va ser un detractor i ho argumentà àmpliament al 
primer volum de Flora Española.9,10 Quer era un 
seguidor de Tournefort, i ho va demostrar al llarg 
de tota la seva obra. A més, els comentaris que 
Linné havia fet sobre la botànica i els botànics 
espanyols, abans que Löfling viatgés a Madrid, 
hi contribuïren encara més. Tot i això, Linné li va 
dedicar un gènere. Gómez en dóna una altra ver-
sió: 3 «Las expresiones que se leen en sus Obras 
contra el sistema de Linneo, se han de mirar mas 
bien como desahogos de su apasionado y ex-

Figura 5. Descripció del gènere Queria al volum 61 (pàgina 665) 
de Flora Española, de Josep Quer, obra que continuà i publicà 
C. Gómez anys després de la mort de J. Quer.

Figura 6. Linné va descriure el gènere Queria el 1753 a l’obra Spe-
cies plantarum.21
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toma, Queria hispanica (Figura 8), Queria multi-
flora, Queria sessiliflora i Queria trichotoma. Es 
pot consultar una àmplia informació sobre les 
diferents Queria a The International Plant Names 
Index 23 així com en un detallat article publicat a 
Anales del Jardín Botánico de Madrid.24

Per altra banda, Quer va descriure moltes 
plantes per primera vegada. L’abreviatura Quer 
s’empra, en botànica, com indicació de Josep 
Quer i Martínez en la descripció i classificació ci-
entífica dels vegetals. Alguns exemples en són: 
Caprifoliaceae Caprifolium germanicum Quer, 
Elatinaceae Alsinastrum Quer, Fabaceae Cytisus 
lusitanicus Quer ex Willk. i Scrophulariaceae Asa-
rina lobelii Quer.23
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