
244 INSTITUCI6N CATALANA *DE HISTORIA NATURAL

El R. P. loaquim M.`' de BARNOLA, S. J.
per

Salvador MALUQUER

Des de la mort del malhanrat Mos-
ses N. Foot i Sague, I`alt Iloc del qual
eucara esta vacant, la INSI Iuci6 no ha-
via sofert an cop taut fort con es in
perdua del R. P. Joaquin M.° de Bar-
nola, niort el 13 de Juny prop-passat,
als 55 anys d'edat, en el Col'legi Ma-
xim de S. Ignasi de Sarria.

Era el savi il•lustre, un naturalista
innat. Estudia en el Col legi dels Je-
suites de Manresa i a 16 anys ingres-
sava en el noviciat. De molt jovenet
dona a coneixer les sever aficions a
I'Historia Natural; observava i reco-
Ilia els exemplars que trobava en els
seas passeigsi excursions ascolars, i
era atret especialnleut per I'estadi de
les plantes amb les quals form uua
interessant col leccio en el temps que
estigue al noviciat de Veruela Sara-
gossa) 1886.

Despres ana a Bonn (Alenlanya)
on cursa Botnuica amb el cClebre
Strasburger de qui fou deixeble i amic

Retoruat a la seva terra professa
la Historia Natural en les escoles de
la companyia de Jesus a Oriole i en la
del carrer de Casp d'aquestaciutat i
darrerament al Col'tegi Maxim de Sa-
rria de qual L,iboratori Biologic era
Sub director.

L'amistat del cCehre P. Pastel el
porta durant algae temps, als estudis
d'anatonia microscopica tecnica en la
qual sobressorti.
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Ingressa en In INsrITUCIO costa corresponent a Gandia en 3 de Febrer
de 1901, i ben prompte no hi hague sessiO a la qual no aportes els fruits de
les seves recerques i dels sells estudis.

El printer treball qne va enviar, ben interessant per cert, eren tines
'Voles criplostantiques" resitnt de les criptogannes trobades per ell, als
voltants de Barcelona en el transcurs dels anys 1893-95. Conte tines nota-
bles i clarissimes tattles dicotOiniques per deternninar les falgueres dels
voltants de la nostra ciutat.

Des d'alesliores no pare la seva activitat; ho proven moltissimes publi-
caciOns on col-labs rave.

Coin a naturalista recorregue molts indrets de la nostra terra, feat
tres Ilargues excurssions a Andorra, i publica la Flora d'aquella Iliure i
elic Republica.

Era el P. Barnola tin naturalista entusiasta i encara que la seva espe-
cialitat era In Botanica mai no perde In visiO de conjunt; visiO que no deu
oblidar el naturalista i nnenys el professor car el P. Barnola fou tin gran
professor.

L'ensenyeutent era In vocaciO de la seva vida i enlloc no es trobava
tan be coin quan estava voltat de deixebles i feia tin assaig ntineralogic o
descrivia els caracters d'una platita. Les seves Ilicons eren memorables
i els sells deixebles que restaven per senipre els seas annics,les recordein
amb delectan4a.

Professa tannbe diverses catedres en les Escoles de la nostra Manco-
inunitat, cursor d'Entoniologia i de Sericicultura en I'Escola de vespre,
Botanica, tecnica Microsc6pica i Mineralogia en I'Escola d'Estiu, i els
seas deixebles I'estinnaven corn el sell nnillor annic. Les seves Ili^ons no es
Iinnitaven a la classe, sing que sovintejava les excursions; d'una manera
fixa cada tercer diunienge de rtes feia una excursib amb els sews antics
deixebles.

iQuant grat es el record d'aquelles excursions i d'aquelles classes!
Amb quina enyoran^a recordo jo les seves explications quan en i'inverna-
cle del Col•legi Maxim de Sarria recolliem protals de falguera per a les
ineves classes dels Estudis Normals i les que donava en aquell petit labo-
ratori model del mateix jardi on havia muntat tants apareils per a I'estudi
de Ia fisiologia de les planter!

La seva eficiO a I'ensenyenient el porta a puhlicar-entre altres-
obres coin el Resrim de L3oldaica de la col'leciO Minerva que Cs tin model,
anib dibuixos fets d'ell unateix-I'Atrtodidaxis de Quimica Praclica, nota-
ble recall d'experiencies per a I'estudi de la Quimica que alcan4a dues
edicions: is segona ediciu es notable per les experiencies d'organica. Tra-
duhi la gran obra d'Strasburger "Lehrhnch der Bolanik" i pots dies
abans de niorir sorti la traducciu de una interessant obreta de Mineralo-
gia Schmidt.
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La wort el sorprengue mentre trebvllava en una obra magnifica en

col'laboracid amb els R. R. 1'. P. E. Perez Arbelaez i J. Amozurrutia

"Tratado cornpleto de Bioloria Aloderna" de la quai ha sortit el voltim

de Biologia genera ii lustrat amb moltissimes amines en colors de prepa-

racions originals. El 1'. Rarnola s'enc.irrega de la Bormica que esta en

prempsa. Malhauradament no tiiigiie temps per eiillestir la Zoologia.

Tenia tambe planejats entre altres una obreta destinada a les esco-

les, i una altra sob.e excursions escolars dnraut tots els mesos de I'any

plena d'observacions i de stigestions.

A mils de sa gran cicncia, posseia una infortuaci6 formidable; tant

que li parlessin d'Astronomia, com de Literatura o d'Historia o de Meta-

fisica, de Numismatics, o d'Argneologia o Prehistoric, sorprenia de veil

rer com ho coneixia tot. Be prow que ho sahien els sells Superiors i els

sells amics per tal coin actidieu a ell sempre que tin professor els manca-

va
Trebalador infatigable no descansava un moment entre escrits, Ili-

Gons i conferencies i darrerament en la feinada d'arranjament, despres de

obratde nail, del Museu del Coi-legi que sots els sells auspicis cresque i

s'engrandi notabletnent.

Com a home el P. Barnola era d'un caracter exquisit, bondados, fi,

amable i senzill que son qualilats distintives de la vertadera noblesa cata-

lana a la qual per sa familia pertanyia.

Patriota ardent estimava la ,evil terra sense limitacions i per tant no

admetia claudicacions de cap mena; probes en Bona quan en circunstaucies

delicades portava el tiinO de la nostril INSMUCA6.

Ha desaparegut d'entre nosaltres i no venrem omplert el buit qne

deixa; jo no ine'n puc avenir encara i em sembla que el tinc aprop mos-

trant - me en el jardi o en el Museu an exemplar interessant o Ilegi it-me

'article hies notable del darrer numero de In revista o del Ilibre acabats

de rebre d'Alemanya!

;Descansi en pan! I in seva ombra tant cara m'acompanyi jant amb Ia

d'un altre plorat antic en Font i Sague, e t les moves excursions i en els

mews estudis ; Den vulgui tambe que en eis meus darrers instants hi sieu

presents per accmpanyar i fer de guies a la meva anima en la darrera ex-

cursio vers la vida eternal!

Barcelona -- Diada de Tots Sants- 1925.


