
PRESENTACIÓ DEL SR. JOAQUIM I MALUQUER SOSTRES
A LA 11 SESSIÓ CONJUNTA D’ENTOMOLOGIA

La Sessió Conjunta d’Entomologia, organitzada per la Institució Catalana d’Història

Natural i la Societat Catalana de Lepidopterologia, és un exemple plenament reeixit de la

fructífera col·laboració entre entitats naturalistes. La degana de les nostres associacions

científiques –que ja ha superat un segle d’existència–, d’evident orientació generalista,

n’acull i potencia una de molt més jove i, per contrast, estrictament especialitzada. Aquest

cooperar en el marc de les ja tradicionals sessions conjuntes aporta clars beneficis per amb-

dues parts. A la Institució Catalana d’Història Natural li brinda unes oportunitats immillo-

rables d’aprofundir un domini concret, acomplint així la seva vocació global. I a les entitats

sectorials se’ls ofereix el suport immaterial del prestigi i la representativitat de la Institució,

així com el ben tangible de la infrastructura i la participació a mitges en les despeses de

publicació de les comunicacions presentades a la sessió.

Els treballs de la Societat Catalana de Lepidopterologia ultrapassen l’estricte àmbit

científic, tot adquirint una molt interessant dimensió social. En el seu origen, l’estudi de les

ciències naturals fou un terreny conreat majoritàriament per aficionats, sovint il·lustres,

però desproveïts de graus universitaris específics. La multiplicació dels centres universita-

ris ha produït el lògic efecte de reduïr, sense eliminar, la seva participació. Però hi ha do-

minis, particularment amables, on els aficionats mantenen millor les posicions: el de

les papallones n’és un d’aquests, com també ho són el dels ocells i el de les plantes amb

flors. I afegim que, en els darrers anys, en aquestes associacions naturalistes, s’hi han sumat

els nombrosos llicenciats que no tenen cabuda als centres d’investigació.

La present sessió conjunta d’entomologia no podria haver tingut un millor colofó

que el d’ésser dedicada a honorar la memòria del Dr. Francesc Español i Coll. El nostre

més gran entomòleg del segle XX. Gairebé tots els participants a la sessió l’hauran tractat

personalment i tenen notícia de les seves aportacions capitals al coneixement de la fauna

d’insectes cavernícoles, matèria en la qual fou una primera autoritat mundial. I també és

possible que sàpiguen que el jove Francesc Español fou pioner de la biospeleologia, conse-

qüent amb la seva dedicació entomològica. Treballà al Museu de Zoologia de Barcelona,

que fou on el vaig conèixer, i del qual va ser-ne director. I, finalment, resulta particularment

oportú en aquesta avinentesa tenir present que fou president de la Institució Catalana

d’Història Natural, precisament el 1972, l’any de la represa d’activitats després del

llarguíssim parèntesi imposat pel règim sorgit de la Guerra Civil.

El Dr. Español, a més, fou d’un tarannà humà, cordial i acollidor. Atenia les con-

sultes dels joves entomòlegs i els estimulava a prosseguir les recerques i els treballs. Per

concloure, només desitgem que el seu bon record presideixi aquesta jornada dedicada a

l’entomologia. Els seus resultats es plasmaran en el corresponent volum, l’excel·lència

del qual no dubtem a augurar.
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