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Agraïments
A Antoni Josep Cavanilles, Antoni Cebrià Costa, Francisco Loscos, José Pardo, Moritz
Willkomm, Carlos Pau, Pius Font Quer, Enric Gros, Werner Rothmaler, Antoni de Bolòs,
Manolo Calduch, Oriol de Bolòs, entre tants altres, que, d'una forma o altra, van ajudar a situar
el massís en la geografia de la botànica mundial. I a tots els botànics que encara romanen en
actiu i que en un moment o altre de la seua vida s'han endinsat pels seus fascinants racons.
Però sobretot a gent com Ramon Gil Caldú (lo tio Silverio), Lorenzo Grafulla, Joan Pertegàs,
Joan Cañigueral o Ramon Cid, que magistralment van guiar als eminents botànics per un país
escapçat i quasi inaccessible per a un foraster vingut de ponent, del nord o del sud. Però també
a l'Álvaro, Aurèlio, Antònio, Eliseo, German, Honòrio, Teòfilo, etc. i a molts altres companys de
camí que romanen en l'anonimat dels camins del Port, que han volgut ensenyar-nos alguns
dels seus secrets més amagats.
A Martí Domínguez, Xavier Duran, Ramon Folch, Emili Laguna, Fèlix Tena o Jorge
Wagensberg, autèntics referents de la divulgació científica, els quals ens han encoratjat a
continuar en la lluita.
A gent del territori com Ximo Alemany, Anna Añó, Josep Aragonés, Manuel A. Aznar, Paco i
Francesc Boluña, Zoraida Burgos, Maria Rosa Castellà, Toni Cardona, Àngel Cid, Jordi Cid,
Gabriel Cornelles, Begoña Esteller, Àlex Farnós, Cinta Hernández, Lluís Ibáñez, Natàlia
Jiménez, Maria Cinta Lamote de Grignon, Pere Luque, Eloi Miralles, Miquel-Àngel Pradilla,
Francesc Ramon, Jordi Valero o Virgili Verge, i a tots els que han donat un cop de mà en els
volums I i II, sense la col·laboració dels quals, el llibre que teniu a les mans no seria el mateix.
A les administracions públiques i els seus gestors que han volgut confiar en un projecte que tot
i la il·lusió dels autors presentava tantes incerteses. I a Francisco, Jesús i Lluís i la resta de
personal de la impremta, sempre amatents, ja que per a ells cap hora era inoportuna, ni termini
massa ajustat, la qual cosa ha permès que l'objectiu es pogués aconseguir.
A col·legues científics com Vicent Aran, Josep Enric Arnold, Toni Buira, Juan Antonio Calleja,
Manuel Benito Crespo, Josep A. Conesa, Carlos Fabregat, Josep Germain, John Hodgson,
Franck Le Driant, Sílvia López Udias, Julià Molero, Joan A. Muyas, Josep Ninot, Carol Palmer,
Joan Pedrol, José Quiles, Josep A. Rosselló, Anna Maria Rovira, Óscar Sánchez, Jaume
Xavier Soler, José Tirado o Carme Villaescusa, així com a tots aquells que recollíem en els dos
primers volums. De tots ells hem après molt i, en molts casos, han sigut determinants en esta
obra.
A Josep Vigo, per haver-nos honrat amb un pròleg al qual esta obra voldria fer justícia però que
difícilment aconseguirà.
Als que s'han quedat pel camí en estos darrers anys, botànics de la talla d'Oriol de Bolòs, José
Luis Carretero, Santiago Castroviejo o Joan Pellicer, als quals els autors vam conéixer en un
moment o altre i mai podrem oblidar.
A tu, llibreter, que has volgut acceptar una obra que se'n surt dels cànons establerts.
Després de molts anys d'anar fent i tres anys d'una intensitat quasi malaltissa, hem d'agrair,
com no podria ser d'una altra manera, la paciència de les nostres famílies naturals i polítiques.
Però especialment a Àngela, Beatriu, Conxa, Manolita, Mercè, Mercedes i Núria perquè, no
càpiga cap dubte, sense el seu ànim i la seua compressió esta obra no hauria arribat al cap de
la correguda.

