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A propbsit de la represa del "Butlleti de la Institucio Catalana d'Historia Natural"

L'aparicio d'aquest volum 38 de la col.leccio Butlleti de la Institucio Catalana

d'Historia Natural (1 r. de la Seccio Botanica), representa la repress de les activitats

editorials de la Institucio despres d'un llarg periode d'inactivitat en aquest terreny.

Efectivament, la darrera de les publicacions editades, el volum 37 de la col•leccio

Butlleti de la Institucio Catalana d'Histbria Natural, aparegue fa quasi un quart de

segle, el 1949. I cal afegir, encara, que es presentava com el volum corresponent at

periode 1937-49, la qual cosa significa que entre el 1936 i el 1973 una cola publica-

cio de la Institucio, l'esmentat Butlleti; ha vist la Hum. Es per aixo que sembla licit, i

fins obligat, d'aclarir les raons d'aquesta inactivitat o, si voleu, el perque de la

represa.

La represa de les publicacions de ]a Institucio coincideix sensiblement amb la

represa general de les activitats de 1'entitat. Una cosa explica I'altra, i com que

ambdues no es comprenen sing en el context de la nostra historia contemporinia

potser conve, ara, centrar historicament el proces que culmina amb l'edicio d'aquest

nou volum. Les dades que segueixen, necessariament succintes, no son sing una

aproximacio esquematica a la historia de la Institucio i de les sever publicacions. Una

aproximacio, doncs, a un aspecte no excessivament conegut de la nostra historia

cultural recent. Una aproximacio que, mes endavant, potser caldra ampliar i no pas

poc.

La vida corporativa

Fundacio i primer periode (1899-1903)

La Institucio Catalana d'Historia Natural fou fundada oficialment a la primeria

de ('actual segle en esser aprovats, el 14 d'abril de I'any 1900, els primers estatuts, be

que I'entitat funcionava oficiosament des del 3 de desembre de 1899. El proces de

gestacio s'havia iniciat a la darreria de I'any 1899 i havia tingut com a principals

promotors tres aleshores joves estudiants: Salvador Maluquer i Nicolau, principal

Ilancador de la iniciativa, Antoni Novellas i Roig i Josep M. Mas de Xaxars i Palet, els

quals constituiren el primer consell directiu redu'it on detingueren els carrecs de
secretari, president i tresorer, respectivament. Un consell necessariament reduft per-
que, de moment, 1'entitat comptava amb aquella dotzena de membres nomes...
Aquesta situacio, pero, havia de durar ben poc temps. A la darreria de l'any 1902,
quan la Institucio encara no havia cobert els dos anys de vida corporativa, fou

constitult el primer consell directiu ple;1'entitat comptava aleshores, entre honoraris,
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protectors, numeraris i corresponents, amb una seixantena de membres. El creixe-

ment en tots els ordres, d'enca d'aquell moment, fou ininterromput.

Un fet altament significatiu es destacable en aquests primers anys de vida de la

Institucio: son estudiants o joves graduats, amb la carrera tot just enllestida, els qui

porten la iniciativa en tots els camps. La majoria dels consagrats de I'epoca o no

participen en absolut o es limiten, de moment, a assessorar o a encoratjar. I es que la

Institucio neix precisament com una entitat progressiva, fidel a la comunitat humana

d'on sorgeix i avida de crear cultura cientifica, enfrontada necessariament potser no

desitjadament- amb les estructures oficials de ciencia d'aleshores, certament no gaire

envejables. No pot esser una casualitat que I'l I d'abril de 1901, un any despres de la

fundacio de la Institucio, quan 1'entitat comencava de prendre volada i quan ho

veurem despres- acabaven d'apareixer les primeres publicacions, es reunis, precisa-

ment en una catedra universi.taria, un cert nombre de consagrats --algun de molt

estimable, val a dir-ho-, vinculats la majoria a 1'alta docencia, a fi de "revitalit-

zar" -crear? - una seccio subsidiaria d'una tanmateix respectable entitat natura-

hsta amb seu a la capital del regne. Cap dels membres del consell directiu constitui't

per a aquesta seccio formava part de l'aleshores ja puixant Institucio, tot i que

1'esmentat consell semblava interessat a promoure activitat cientifica per tal com feu

una crida "a los naturalistas y a la juventud estudiosa" a fi que cooperessin amb

treballs i publicacions a donar vida a la renascuda o nascuda seccio. Aixo si: calia

"dejar a un lado todo lo que pudiera rozarse con ideas potiticas y religiosas", coca

que en una entitat de naturalistes sembla inobjectable sempre que la mateixa exis-

tencia de 1'entitat, per la seva actitud de servei a una determinada comunitat cultural

i pel seu desig de respectar cientificament nomes alto que sigui cientificament no

administrativament- respectable, no resulti ja una opcio polftica o religiosa per a

l'objectador. D'altra banda, en el fons, que poques accions, conscientment o no,

deixen de tenir transcendencia envers la gestio pt blica! Tot sembla indicar, doncs,

que la Institucio nasque viva. Celebrem-ho.

L'eseissio de 1904.

La primera crisi propiament interna es produi at final de l'any 1903 i culmina

en una complicada escissio i un baratament de noms que fa embolicat aquest perfode

de la historia de la Institucio. La constatacio de qui ocupa els tres carrecs clau del
consell directiu (president, secretari i tresorer) durant aquests primers anys ens fara
mes entenedora la giiestio:

1900 (Junta reduida)

P. Antoni Novellas i Roig

S. Salvador Maluquer i Nicolau (dimitit)

Josep Maluquer i Nicolau

T. Josep M. Mas de Xaxars i Palet
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1901 (Junta reduida)
P.

S.

T.

Antoni Novellas i Roig

Josep Maluquer i Nicolau

Josep M. Mas de Xaxars i Palet

1902 (Junta plena)

P.

S.

T.

Antoni Novellas i Roig

Bonaventura Pedemonte i Falguera

Josep M. Mas de Xaxars i Palet

1903 (Junta plena)

(Jr. trimestre) P.

S.

T.

Francesc Novellas i Roig

Bonaventura Pedemonte i Falguera (dimitit)

Josep M. Mas de Xaxars i Palet

1903 (Junta plena)

(2n.-4rt. trimestre) P.

S.

T.

Francesc Novellas i Roig

Josep Jurnet i Tomas

Antoni de Zulueta

Aquest canvi de consell directiu encara no a mig exercici de 1903 ja preludia la crisi.

Passa que una part dell membres numeraris, en una reunio expressament celebrada el

17 de febrer de 1903, proposa d'ampliar oficialment l'abast del camp cobert per

I'entitat, la qual hauria de denominar-se, conseq ientment, Institucio Catalana de

Ciencies Naturals. Malgrat la reticencia de certs sectors hom accepta el canvi i fou

nomenada una comissib per a redactar un nou reglament. El 7 de mare dimiti tot el

consell en pes a fl que la reestructuracio imminent pogues recolzar-se en una junta

favorable: efectivament, alguns dels membres de la junta que havia actual durant

aquell primer trimestre de 1903 (el tresorer, Josep M. Mas de Xaxars i el bibliotecari,

Joan B. d'Aguilar-Amat) ocuparen llocs preeminents en l'oposicio, com veurem.

Tanmateix aquesta dimissio no afecta el secretari, Bonaventura Pedemonte, perque

aquest havia previament dimitit, adduint raons personals, el 7 de febrer. La nova

junta rests constituida el 21 de mare.

La renovacib ordinaria de carrecs tingue floc el 29 de novembre. Els carrecs de

secretari i de tresorer no eren afectats, perb si el de president. Hom elegi Josep M.

Bofill i Pichot, perb aquest no accepta. La sessio clau tingue Iloc el 19 de desembre:

fou nomenat president Bonaventura Pedemonte (romangueren Josep Jurnet i A. de

Zulueta com a secretari i tresorer respectivament) i foren aprovats els nous estatuts i,

doncs, la nova orientacio i el nou nom. Un grup de membres causa baixa immedia-

tament.

Durant ]'any 1904, per tant, la Institucio, en termes de legalitat administrativa,

s'anomena Institucio Catalana de Ciencies Naturals. Era la mateixa entitat d'abans,

perb amb estatuts nous, camp pretesament diferent, i menys membres. Bonaventura

Pedemonte i Antoni Novellas feren professib d'aquesta continulitat, perb sembla que

cal veure-la mes en la persona d'algunes figures rellevants del primer periode

que no pas en 1'entitat mateixa. I aixb perque' d'altres membres , els dissidents,
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continuaren la vella linia en una nova societat , anomenada justament Institucio Cata-
lans d'Historia Natural, la qual, en termer de legalitat administrativa, no era I'antiga
Institucio Catalana d'Historia Natural. El Geri es que la Institucio Catalana de Cien-
cies Naturals tingue una vida curta (un any just, el 1904) i ]a nova Institucio Catalana
d'Historia Natural viu encara avui. En desapareixer la Institucio Catalana de Ciencies
Naturals, diversos dels seus membres s'incorporaren a la nova Institucio Catalana
d'Histbria Natural, entre els quals el mateix Francesc Novellas i Roig (1920), i alguns
dells (Norbert Font i Sague, Josep M. Bofill i Pichot, per exemple) fins n'esdevin-
gueren, amb el temps, presidents; tambe fou incorporat a ]a nova Institucio el tons de
biblioteca de I'entitat desapareguda. Aquests fets, units a tots els anteriors, sembla
que acaben de fer licita l'actitud de considerar la vella Institucio i la nova Institucio
com una sola cosa, pervinguda, sense solucio de continuitat, be que si mes no on dos
periodes, fins als nostres dies. Hom pot afegir, encara, que la nova Institucio continua
ocupant com a estatge social les dependencies que, des del primer moment, havia ce-
dit el Centre Excursionista de Catalunya a] seu local del carrer del Paradis, de Bar-
celona.

La nova Institucio -o, si es vol, la segona etapa de ]a vella-, rests oficialment
constitu'ida el 18 de febrer de 1904. Reprenent, ara si, l'anterior cronologia, foren
aquests els principals carrecs directius:

1904 P. Eugeni Ferrer i Dalmau (dimitit)
Lluis Soler i Pujol

S. Josep Maluquer i Nicolau
T. Josep M. Mas de Xaxars i Palet

Vist aixb i tenint en compte que el nou bibliotecari era Joan B. d'Aguilar-Amat,
resulten Glares ara les raons de la dimissio col•lectiva del 7 de mare de 1903, i tarnbe
resulta clar que la continuitat teorica defensada per Bonaventura Pedemonte i Antoni
Novellas no era tan evident com aixo. Un altre fet signifrcatiu: a la junta de la nova
Institucio, com a conservador, figura Antoni de Zulueta que tanmateix era, simultA-
niament, tresorer de 1'entitat presidida per Pedemonte de la mateixa manera que, per
exemple, Llorenc Garcias i Font, sots-secretari fundador de la nova Institucio, era
tambe membre de la pretesa entitat genu'ina. Dols membres que protagonitzaren
aquest periode diguem-ne heroic nomes un es encara entre nosaltres: l'aleshores
estudiant de farmacia i sots-secretari de la nova Institucio, Llorenc Garcias i Font.
L'actual consell directiu acorda nomenar-lo, el 7 de mare de 1973, membre d'honor
de la Institucio.

Plenitud de vida corporativa (1905-1939)

Despres d ' aquesta crisi interior la consolidacio i creixement de la Institucio fou
un fet interromput nomes per la guerra 1936 - 39. Els estudiants i joves postgraduats
de l'any 1900 esdevingueren aviat professionals prestigiosos, i molts dels homes con-
sagrats de temps s ' integraren tambe a la Institucio davant 1'evident seriositat i rigor
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que 1'entitat demostrava. Una simple ullada sobre les publications que van del 1900 al
1915, per exemple, permet de constatar la rapidesa de maduracio de 1'entitat: una certa
manca d'ofici primerenca i certes ingenuitats que constel•len els dos o tres primers
anys d'activitat editora de la Institucio desapareixen despres totalment, i cal pensar
que les publicacions son una replica de la vida real de 1'entitat. Les discrepancies
entre els membres, fruit d'una banda de 1'encara recent ferida de 1'escissi6 i d'una
altra de la divergencia ideologica de diversos grups, sovintejaren en aquest periode.

Un index prou significatiu de la valua dels membres de la Institucio a partir d'un
determinat moment es despren de la simple constatacio dels principals carrecs de

junta d'aquesta epoca. Per aixo, ultra completar una cronologia iniciada en anteriors
paragrafs, la relacio d'aquests carrecs pot resultar interessant:

1905 P.

S.

T.

Norbert Font i Sague

Josep Maluquer i Nicolau

Josep M. Mas de Xaxars i Palet

1916 P.

S.

T.

Joaquim M. de Barnola

Joaquim Maluquer i Nicolau

Ascenci Codina i Ferrer

1906 P.

S.

T.

Josep M. Bofill i Pichot

Llorenc Garcias i Font

Amador Romani i Guerra

1917 P.

S.
T.

Ignasi de Sagarra i de Castellarnau
Pius Font i Quer
Ascenci Codina i Ferrer

1907 P.

S.

T.

Norbert Font i Sague

Salvador Maluquer i Nicolau

Josep M. Bofill i Pichot

1918 P.

S.

T.

Joaquim M. de Barnola

Joaquim Maluquer i Nicolau

Ascenci Codina i Ferrer

1908 P.

S.

T.

Emili Tarre i Tarre

Ignasi de Sagarra i de Castellarnau

Liu is Soler i Pujol

1919 P.

S.

T.

Joaquim M. de Barnola

Joaquim Maluquer i Nicolau

Ascenci Codina i Ferrer

1909 P.

S.

T.

Felip Ferrer i Vert

Domenec Ventallo i Verges

Liu is Soler i Pujol

1920 P.

S.

T.

Joaquim M. de Barnola

Salvador Vilaseca i Anguera

Ascenci Codina i Ferrer

1910 P.

S.

T.

Salvador Maluquer i Nicolau

Frederic Wynn i Ellis

Lluis Soler i Pujol

1921 P.

S.

T.

Artur Bofill i Poc

Salvador Vilaseca i Anguera

Ascenci Codina i Ferrer
1911 P. Josep M. Bofill i Pichot (dimitit)

S.
T.

Joan B. d'Aguilar-Amat i Banus
Robert Ferrer i Gomis
Lluis Soler i Pujol

1922 P.

S.

T.

Artur Bofill i Poc

Felip Ferrer i Vert

Ascenci Codina i Ferrer

1912 P.

S.

T.

Llorenc Tomas

Joaquim Maluquer i Nicolau

Lluis Soler i Pujol

1923 P.

S.

T.

Domenec Palet i Barba

Felip Ferrer i Vert

Ascenci Codina i Ferrer

1913 P.

S.

T.

Joaquim M. de Barnola

Miquel Ferrer i Dalmau

Ascenci Codina i Ferrer

1924 P.

S.

T.

Domenec Palet i Barba

Joan B. d'Aguilar-Amat i Banus

Ascenci Codina i Ferrer

1914 P.

S.

T.

Joaquim M. de Barnola

Miquel Ferrer i Dalmau

Ascenci Codina i Ferrer

1925 P.

S.

T.

Jaume Pujiula

Joan B. d'Aguilar-Amat i Banus

Ascenci Codina i Ferrer

1915 P.

S.

T.

Joaquim M. de Barnola

Joaquim Maluquer i Nicolau

Ascenci Codina i Ferrer

1926 P.

S.

T.

Jaume Pujiula

Joan B. d'Aguilar-Amat i Banus

Ascenci Codina i Ferrer



1927 P.

S.

T.

Jaume Pujiula

Joan B . d'Aguilar-Amat i

Ascenci Codina i Ferrer

Banus

1932 P.

S.

T.

Pius Font i Quer

Josep R. Bataller i Calatayud

Prudenci Sero i Navas

1928 P.

S.

T.

Jaume Pujiula

Antoni de Bolos i Vayreda

Ascenci Codina i Ferrer

1933 P.

S.

T.

Pius Font i Quer

Josep R. Bataller i Calatayud

Prudenci Sero i Navas

1929 P.

S.

T.

Ricard Zariquiey i Alvarez

Antoni de Bolos i Vayreda

Ascenci Codina i Ferrer

1934 P.

S.

T.

Pius Font i Quer

Antoni Oriol i Anguera

Salvi Fabrega i Grau

1930 P.

S.

T.

Ricard Zariquiey i Alvarez

Josep M. Alvarez i Ribera

Ascenci Codina i Ferrer

1935 P.

S.

T.

Josep R. Bataller i Calatayud

Antoni Oriol i Anguera

Salvi Fabrega i Grau

1931 P.

S.

T.

Pius Font i Quer

Josep R. Bataller i Calatayud

Ascenci Codina i Ferrer

1936 P.

S.

T.

Josep R. Bataller i Calatayud

Rafael Candel i Vila

Salvi Fabrega i Grau

La interrupcio d'aquesta cronologia justament el 1936 obeeix a motius de compren-

sio obvia. El daltabaix de la guerra obre un obligat parentesi en la vida de la Insti-

tucio, parentesi que esdevindrs una amenaga de punt final el 1939.

Resumir la vida de la Institucio des de l'any 1905 a I'any 1936 amb una simple

Vista de presidents, secretaris i tresorers fora, be que indicatiu, manifestament in-

complet. Cal afegir, si mes no, que l'any 1915 la Institucio fou invitada a col•laborar

amb l'Institut d'Estudis Catalans, fundat de poc (1907) per Enric Prat de la Riba.

Aquesta participacio mares la consagracio definitiva de 1'entitat, car fou cridada a

col•laborar en l'obra cultural mes ambiciosa feta en aquella epoca a Catalunya. La

participacio, ultra un indiscutible prestigi, proporcions a la Institucio uns mitjans de

treball que fins aleshores no havia tingut, circumstsncia aquesta que es reflecti de

seguida, per exemple, en les publicacions. La participacio culmins despres en la plena

integracio (1917) de la Institucio a l'Institut d'Estudis Catalans en qualitat d'entitat

filial. Aleshores la Institucio passs a ocupar les dependencies del Palau de la Dipu-

tacio (mes tard Palau de la Generalitat), les col•leccions passaren al Museu de Ciencies

Naturals de Barcelona i la biblioteca engruixi el fons de la Biblioteca de Catalunya,

pertanyent, com es sabut, a I'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta integracio, tanma-

teix, no deixs de causar problemes. Aixi per decisio de la junta directiva i del consell

de sods fundadors, la Institucio canvis els seus estatuts i esdevingue una corporacio

tancada. D'aquesta formula sembla que n'era partidari Josep M. Bofill i Pichot,

inestable president per tres cops (1903 [nomes electel, 1906, 1911) de la Institucio i

en segons quins periodes ni tan sols membre; Bofill i Pichot actus sempre, tanmateix,

d'efrcac mitjancer entre la Institucio i l'Institut. Aquesta formula no results, perb,

popular: el 1920, a 1'assemblea general extraordinsria del 23 de novembre, hom

retorns a la vella formula, be que amb estatuts nous del tot.

El moviment de membres es tambe una dada prou interessant per a comprendre

la vida de 1'entitat durant aquesta epoca. Vet aqui algunes dades en aquest sentit:
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1900 1920
Membres fundadors 14 Membres protectors 3

1903 Membres numeraris 112

(a bans de l'escissib) Membres corresponents 12

Membres honoraris 8 1925
Membres protectors 14 Membres protectors 4
Membres numeraris 32 Membres numeraris 116
Membres corresponents 36 Membres corresponents 7

1905 1930
Membres honoraris 5 Membres protectors 4
Membres numeraris 39 Membres numeraris 106

1910 Membres corresponents 7

Membres honoraris 9 1935
Membres numeraris 77 Membres protectors 4

1915 Membres numeraris 205

Membres honoraris 11 Membres corresponents 8

Membres protectors 3
Membres numeraris 87

Conve remarcar la correlacio entre certs fets d'indole politica ( Directori de

Primo de Rivera , 1923 - 29; Govern Autonom de la Generalitat , 1931 39) i la

puixanca demografica de la Institucio o la personalitat dels qui ocupaven els prin-

cipals Ilocs directius . Conve que el lector recordi ara les suspicacies desvetllades arran

de la fundacio de 1'entitat i que, posat que no n'estigui , es persuadeixi de com resulta

dificil de desvincular tota activitat, per cientifrca que sigui, de I'accio globalitzadora

de la vida real. Tanmateix durant 1'epoca del Directori la Institucio hague d'estrafer el

seu nom i denominar - se oficialment Institution Catalana de Historia Natural.

I tambe conve deixar constancia d'algunes presencies il•lustres durant aquest

periode. Ultra els noms ja consignats a les relations precedents, cal recordar, corn a

persones de relleu cientific vinculades a aquesta epoca de la Institucio, Jaume Almera

i Comas, Joan Cadevall i Diars, Ignacio Bolivar Urrutia, Longi Navas, Carlos Pau

Espanol, Josep Cuatrecasas i Arumi, el germs Sennen i tants d'altres. Llur aportacio a

la vida corporativa de la Institucio fou mes o menys remarcable segons els casos perb

mai no es deixa de produir. Es un fet indiscutible que durant els anys trenta prac-

ticament cap naturalista, bibleg o gebleg, de l'area d'influencia barcelonina no deixa

de pertanyer a la Institucio.

L'etapa de postguerra (1939-1948)

El 1939, liquidades les operations militars i acabat 1'estat de guerra, no es pro-

duiren les circumstancies propicies per a una represa normal de les activitats de la

Institucio. Mes aviat se'n produIren de molt poc propicies. Fins al 1945 la vida de la Ins-

titucio no passa de la lati ncia. Desposse'it 1'Institut d'Estudis Catalans dels locals que

fins aleshores havia ocupat al Palau de la Generalitat i a l'antic Hospital de la Santa Creu,
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i privat tambe de la seva biblioteca -que prengue el nom de Biblioteca Central, man-
tingut fins fa ben poc--, la Institucio perde tot estatge social, tot fons bibliografic i
fins veie embargat el seu fons editorial. I cal afegir, tambe, l'absolutament irreparable
privacio no ja de bens sing, cosa molt mes dolorosa encara, dels membres arrabassats,
irreversiblement, per la guerra o pel desori subseguent, entre els quals cal destacar
Joan B. d'Aguilar-Amat. 0, encara, la privacio dels membres abocats a 1'exili o
impossibilitats, si mes no temporalment, per a 1'exercici de funcions corporatives
publiques com es el cas d'lgnasi de Sagarra i de Castellarnau, destituit del seu carrec
de director del Jardi Zoologic i de l'Aquarium de Barcelona i el de Pius Font i Quer,
un dels botanics mes il•lustres del nostre pals, destituit del seu carrec de director de
l'Institut Botanic de Barcelona i reclos al castell de Montjuic. Aquestes privations,
ultra una pressio ambiental prou coneguda, forcaren a la inactivitat. Pero no a la
desaparicio.

D'altres fets adversos planaven sobre 1'entitat. Mes enlla de tota desrao extra-
cultural, hi havia motivacions estrictament cientifiques per a no veure clar el futur.
L'extraordinaria volada de l'aventura cientifica havia anat diversificant talment els
camps d'especialitzacio dels estudiosos, que els diversos centres polaritzadors de l'inte-
res dell membres de la Institucio que havien sobreviscut a la guerra comenyaven a no
tenir gran coca a veure els uns amb els altres. Pels anys quaranta comencava d'esser
inviable una corporacio dedicada, no ja a totes les "ciencies naturals" com aquella
Ilunyana Institucio de 1904, sing ni tan sols al mes restringit conreu unitari de la
Botanica, de la Geologia i de la Zoologia. Tot plegat mogue Font i Quer, infatigable
dins I'esfondrament, a iniciar, el 1945, una Societat Botanica Catalana, nodrida amb
els membres botanics de la Institucio. La primera reunio d'aquesta societat tingue
Hoc el 14 d'octubre de 1945 i hi assistiren deu persones comptades. Sense desme-
reixer cap altre nom volem destacar els d'aleshores dos joves naturalistes: Oriol de
Bolos i Ramon Margalef. Font i Quer propugnava, tanmateix, l'existencia d'entitats
especialitzades, pert, alhora, defensava explicitament la pervivencia de la Institucio
com a federacio de les entitats autonomes que ella mateixa havia propiciat.

Aquesta mai del tot acabada de neixer Societat Botanica Catalana dugue una
vida semicatacumbaria des del 1945 fins la primeria del 1950. Celebra, tanmateix, un
nombre considerable de reunions de bescanvi informatiu i d'excursions, i acolli algun
visitant il•lustre, com es el cas de Josias Braun-Blanquet, desplacat en ocasio dell
estudis botanics empresos per la Societat a la comarca de la Selva, el 1948. Horn pot
considerar que les activitats de la Societat son les de la Institucio durant aquest
periode, el mes dificil de la histbria de 1'entitat si hom exclou la immediata post-
guerra. El 12 de mare de 195C), havent repres formalment la vida corporativa la
Institucio, i havent-ho fet en terrnes adequats a la realitat cientifica del moment, la
Societat Botanica Catalana es reincorpora a 1'entitat mare. Pius Font i Quer, que
havia actuat de president virtual de la Societat, esdevingue delegat de l'Institut
d'Estudis Catalans prop de la Institucio.
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La represa del 1949

La represa de la Institucio, efectivament, s'havia produit. L'any 194 en l'es-

caienca del cinquante aniversari de la fundacio de la Institucio, es constitui novament

la junta directiva de 1'entitat. Era presidida per Josep Maluquer i Nicolau, i hi actuava

de secretari Rafael Candel i Vila; la tresoreria fou encomanada a Josep Closas i

Miralles. Cal considerar que nomes en constituir-se aquesta junta cessa d'actuar l'ante-

rior, la presidida d'enca del 1936 per Josep R. Bataller. Pero tambe cal admetre que la

situacio real d'aquesta junta anterior a la guerra havia deixat d'esser efectiva fins i tot

abans d'acabar el conflicte armat. La junta del 1949 represents un esforc de represa,

en un ambient encara ben poc favorable, a 1'empar del poder de convocatbria que

podia tenir el cinquantenari de la Institucio. Hom decidi, com a una de les primeres

providencies, 1'establiment de tres seccions dins 1'entitat: la Seccio de Botanica, la

Seccio de Geologia i la Seccio de Zoologia, seccions que havien de menar una vida en

certa manera autonoma. Aquesta decisio fou fonamental per a la reinsercio de la

incipient Societat Catalana de Botanica al si de la Institucio, com hem vist.

La nova junta feu un esforc per a reprendre les publications i es aixi com

aparegue 1'6nic volum editat per la Institucio posteriorment a la guerra i anterior-

ment al present. Les condicions objectives del moment, pero, i potser tambe una

certa desesma interior, filla de les hores tragiques viscudes, no feren possible un envol

durador i eficac de 1'entitat. Cal no oblidar, per exemple, que el nou president ja

havia estat secretari de la primera junta de 1'entitat, cinquanta anys enrera... Nomes la

Seccio de Botanica continua funcionant amb mes o menys empenta, i es objecti-

vament inquestionable que el funcionament de la Institucio sense solucio de con-

tinu'itat d'aleshores enca es fonamentalment atribuible a les activitats dels bota-

nics, els quals celebraven periodicament sessions de treball i taules rodones a les que

ocasionalment assistien botanic., estrangers rellevants (novament J. Braun-Blanquet,

J. Lanjouw, A. Rozeira, etc.). L'autor mateix d'aquestes ratlles conegue la Institucio i

s'hi incorpora a mitjans del decenni dels anys seixanta, precisament grscies a les

trobades mes o menys regulars dels membres de la Seccio de Botanica.

Tot comptat i debatut, doncs, son dues les conclusions a que hour arriba esguar-

dant la histbna de la Institucio despres de la guerra i fins al 1972: mai no hi hague

una dissolucio de 1'entitat , pero mai no hi hague, tampoc, una puixanca com la dels

anys vint o trenta. La demografia es mantingue baixa, poseur al voltant dell cin-

quanta membres, els quals, encara , sovint ho eren d'esma.

Inici d'una segona epoca (1972)

Fou a la primeria del 1972 que la Institucio abandons la situacio somorta en que

s'havia mantingut durant tants d'anys. Un cert nuch de membres, empesos sobre-

tot per LI. Sole i Sabaris, decidi de constituir-se en junta gestora provisional

i d'iniciar el redrecament de 1'entitat. Hom tingue en compte la junta consti-
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tuida el 1949 i hom miry de respectar la continuitat d'alguns carrecs, perb im-
perioses raons operatives, unides a la desaparicio d'alguns dels membres d'aquell
consell directiu, aconsellaren d'adoptar la formula de consell gestor provisional.
Aquesta junta es constitui el dia 18 d'abril i fou confirmada pels membres de
la Institucio el 3 de maig; previament, perb, ja havien tingut floc d'altres actes,
com la sessio cientifica de represa oficial, el 10 de febrer, i la concessio d'una borsa
d'estudi. De la reunio constituent, ultra la linia general d'actuacio a seguir, sorb la
segiient mesa:

President:

Sots-president:

Secretari:

Sots-secretari:

Tresorer:

Bibliotecari:

Conservadors:

Consellers:

Delegat de l'LE.C.:

Francesc Espanol i Coll

Josep M. Font i Tullot

Ramon Folch i Guillen

Joan Rosell i Sanuy

Josep Closas i Redonnet

Oriol de Bolos i Capdevila

Lluis Via i Boada

Creu Casas i Sicart

Caries Bas i Peired

Rafael Candel i Vila

Enric Gadea i Buisan

Lluis Sole i Sabaris

Aquesta junta provisional actua durant la resta de l'any 1972. A la fi de la seva
gestio la majoria dels aspectes d'infrastructura administrativa de 1'entitat havien estat
resolts, hom havia reagrupat els membres dispersos i admes noves sol • licituds d'ingres,
i funcionaven normalment les sessions cientifiques.

El primer consell directiu ordinari d'aquesta segona etapa rests constituit, per a
I'any 1973, en la sessio del 6 de desembre de 1972, de la forma segiient:

President:

Sots-president:

Secretari:

Sots-secretari:

Tresorer:

Bibliotecari:

Conseller I:

Conseller II:

Delegat de I'I.E.C.:

Francesc Espanol i Coll

Lluis Vallmitjana i Rovira

Ramon Folch i Guillen

Antoni Obrador i Tuduri

Josep Closas i Redonnet

Joan Rosell i Sanuy

Oriol de Bolos i Capdevila

Sebastia Calzada i Badia

Lluis Sole i Sabaris

Els fets produits o empesos durant la seva gestio son massa recents per a fer-ne
la histbria, ni que sigui succinta.

1L'activitat editorial

Les publications de la Institucio

11n capitol important de ]a histbria de la Institucio, volgudament i per aixb
mateix tractat a part, es el de les publications. Es important per dues raons sobretot:
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l'una perque evidencia el gruix d'activitat cientifica canalitzada o propiciada per la

lnstitucio , i 1'altra perque representa una peca basica en la tasca de la recuperacio

integral dels usos de la llengua catalana . Es evident que el retorn a les nostres formes

genu'ines de cultura, iniciat el segle XIX primordialment en el camp literari, ex' 'a, si

horn volia atenyer realment la normalitat , la utilitzacio de la llengua propia ,;n el

terreny cientific , doncs en les ciencies de la natura. Que avui biolegs i geolegs de parla

catalana puguin realitzar-se cientificament sense haver de renunciar a ]lur llengua

propia es en bona part consegiiencia de 1'6s tradicional del catala en les publicacions

de la lnstitucio . Des del primer moment les publicacions de la Institucio acolliren

treballs en qualsevol llengua moderna de cultura . Per tant , acolliren treballs - els mes

nombrosos , per raons obvies- en catala. En un catala necessariament anterior a les

Normes en un principi , ajustat a la normativa ortografica moderna despres , i progressi-

vament enriquit i afinat en questions de terminologia finalment . Aquesta actitud, en

consequencia , contribui poderosament a eliminar de casa nostra la lamentable imatge

del cientific que ha de manllevar - i no per raons de desitjable internacionalitat, mo-

tivacio valida ahir i avui en segons quins casos - parles alienes a l'hora d'expressar-se.

Son tres les col • leccions de textos editades per la Institucio : el Butlleti, els

Treballs i les Illemories.

El "Butlleti de la Institucio Catalana d 'Historia Natural"

El primer fascicle del Butlleti de la Institucio Catalana d 'Histbria Natural apa-

regue I' l de gener de 1901 i tenia quatre planes justes . Es presentava com a una "fulla

franca als aficionats a las ciencias naturals" (sic). Aquests fascicles, col•leccionables,

constituiren des d'un bon comencament un volum per any, volum que , sense solucio

de continuitat ni canvi de titol ni de format , aparegueren del 1901 al 1934; el 1935 es

produi un canvi de format . L'ultim numero d'aquest Butlleti sorti el 1949, com a

corresponent al periode 1937-49, segons ja ha estat dit en anteriors paragrafs.

Els volums del Butlleti , aml, excepcio del 37, son de caracter molt miscel•lani.

Agrupen comunicacions fetes en les sessions cientifiques , petites aportacions inde-

pendents i notes interiors de la vida de l'entitat ( actes de les reunions de junta,

moviment de socis , necrologiques, etc .). Com que cada numero es el resultat de

relligar diversos fascicles unitaris , la impressio d'aparent desori es forta. Tot aixo no

obstant , si superem el pintoresquisme , fill del moment , dels dos o tres primers mi-

meros, cal admetre que el Butlleti es portador de forta dades d'interes cientific.

El volum present es el que fa 38 dins d'aquesta col.leccio i inaugura una nova serie;

la seva concepcio formal, diferent de la de tots els volums anteriors , aconsella de fer-ho

aixi . Tanmateix , i d'acord amb les tres Seccions de Botanica , Geologia i Zoologia exis-

tents al si de 1'entitat d'enca del 1949 , hom ha cregut oportu de donar a cada nou volum

del Butlleti una segona numeracio paral . lela, en funcio de la Seccio a que pertanyi.

La numeracio del Butlleti es molt senzilla si hom aten a ]'any de publicacio: el

numero es donat per les dues darreres xifres que corresponen a I'any . Aquest criteri,

que es l'adoptat en els darrers temps de la publicacio , obvia el problema de les
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epoques i de les series amb que ha estat trinxada la numeracio al Ilarg dels anys. La
situacio es la segiient:

l.a Shie

1.a Ppoca (corresponent a 1' "antiga"Instituci6)
numeros 1 - 3 (1901-03)

2.a epoca (corresponent a la "nova"Instituci6, abans d'in-
tegrar-se a l'Institut d'Estudis Catalans)

niimeros 4 - 17 (1904-17)

3° epoca (corresponent a la Ease de corporaci6 tan cada)
numeros 18 - 20 (1918-20)

2.a Serie

(A partir del retorn a la formula traditional de corporaci6
oberta)

numeros 21 - 36 (1921-36)
numero 37 (1937-49)

3.a Serie

(A partir del desglossament en les tresSeccionsdeBotani.
ca, Geologic i Zoologia)

numero 38 (1974)

I encara caldria afegir, potser, el numero unit del Butlleti de la Institucio
Catalana de Ciencies Naturals, identic en format i presentacio als altres, aparegut el
1904. durant 1'any de vida d'aquesta entitat (vegeu paragrafs anteriors).

Les "Memories de la Instituci6 Catalana d'Historia Natural"

La col-lecci6 de Memories no respon a cap esquema de publicacio normalitzada,
fruit d'un pla deliberat d'edicio.. La Institucio ha considerat con a pertanyents a
aquesta col-lecci6 irregular tots els treballs que, publicats o no a ses despeses, hagin
estat propiciats per 1'entitat. La col-lecci6 es curta: cinc tftols per ara, tots de la
primeria de segle.

Els "Treballs de la Institucio Catalana d'Historia Natural"

La col-lecci6 Treballs de la Instituci6 Catalano d Histbria Natural fou iniciada el
1915 arran de l'acord de cooperacio subscrit entre la Institucio i I'Institut d'Estudis
Catalans. Respon al classic criteri de col.leccio de treballs miscel.lanis. Entre el 1915 i el
1922 n'aparegueren sis volums; l'any 1923, coincidint amb l'adveniment del Directori
de Primo de Rivera, fou suspesa la publicacio dels Treballs. Els Treballs no han estat
encara represos, be que hom compta de fer-ho en un futur proxim.

Ramon Folch i Guillen

Secretari de la Institucio Catalana d'Historia Natural

Desembre, 1973
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