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Ignacio Bolivar Urrutia

(1850 - 1944)

1;l dia 21 de noventbre de 191-1, a in

ciutat do .11exic i als 9-I auys d'edat,

traspassa el (lime fou en vida 1'cntomo-

Icg do major prestigi nnutdial durant el

darrcr quart del se-le passat i primer

de l'actual, I)r. D. Ignacio Bolivar Urrtt-

Lia, Director del Museu de Cicacies Na-

turals de Madrid i Mcrtbre corresponcnt

de la INSTITUCIO des do l'any 1901.
No es aquest el floc adequat per a

una biografia de 1'home a gui ntcs deuen

Ics Cicncics Naturals, espccialntcut la

7,oologia, a Espany-a, inestre do tres gc-

ncracions do naturalistes ; Ines sf que es

III

ibli-at dedicar-li un modest record coot a veil company i guia en els

primers passos do la I N 5'l'IT1 C lO, i com a iniciador, antb l'important

donatiu do les sever publicacions, el 1899, de la rostra naisent Biblio-

tcca. Anys calla, quan en ]a printavera de 1917 inauguravem les noves

installaciotts de ]a Junta do Cicncics Naturals de Barcelona, el Doctor

Bolivar, (lime tart collabora antb cls seas consells a llur organitzaciu,

ens envia una veritable autbaixada formada pels professors Hernan-

do Pacheco, Candido Bolivar i Augcl Cabrera, portadors d'uu afec-

tuos, cmocionant i cucorat,jador missatge del Museu de Cicncics Na-

turals de Madrid, redactat personalutent per ell, impossibilitat d'as-

sistir a les festes iuaugttrals.
Don Ignacio Bolivar va neixer a Madrid cl 9 de novembre de

1850. 1)es del 1877 ocupa la catedra d'Entomologia ; fou elegit aca-

dcntic do in Rcial Academia de Cicncics Exactes, Fisiqucs i Natu-

rals cl 1-I de desembre de 1898 ; i dirigi el Museu Nacional de Cicncics

Naturals durattt cls darrcrs to auys, fins el seu exili a 1\1cxic, el 1939.

Fin delta de la Facultat do Cicncics de la Universitat Central, Con-

seller d'Instruccio l'ublica, President Honorari de la Reia1 Societat

Espany-ola d'Ilistoria Natural, doctor honoris causa de la Universitat

de Pittsburg, Mcmbre d'Houor del Comitc permanent dels Congres-

ses Interuacionals d'Entomologia, un dels 25 ((Foreiug members)) de

in Societat Zoologica de I,ondres, i, en fi, Soci d'honor de les Socie-

t,its Entotnologiqucs de Franca. Bclgica, Bohemia, Brasil, Boston

i I;stocolm, i do la Societat I'ortnguesa de Cicncics Naturals, entre

ntoltcs altres.

La INSTITUCIO, i amb ella tots els cntomolegs catalans, honoren

la bona memoria del Professor Bolivar. Que el seu record resti viu

en tots nosaltres i que cl seu esperit hagi trobat la par bell merescuda

despres d'una vida tau llarga i honorable. - Josep_AIiLUQuER i NICOL:Iu.


