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Fa cinquanta anys que tres estudiants , abrandats pels nobles ideals

que llavors s'emportaven la rostra joventut , reunits a les portes de la

I nivcrsitat de Barcelona i canviant impressions sobre temes d'actua-

litat, convingucrcm en que la millor mancra de fer concixer el nostre

pais era impulsar la cultura en tots cls sous aspectes , posant-nos en

reiaciu amb cis centres culturals del mon, fins aconseguir que la nos-

tra petita ven fos tinguda en comptc i escoltada en I'are6pag de les

nacions capdavanteres. 1, ja que tots tres 61-em naturalistes, decidirein

fumlar una socictat el fi de la goal for estudiar la Ilisturia Natural de

Catalunya, agrupar tots aquells que teniem les matrixes aficions, rela-

cionar - nos auib Ics corporacions i cis naturalistes forans i poder arri-

bar nil dia a fcr la Histuria Natural de la nostra terra, havent-la ex-

plorat totalmeut estudiant la Geologia, la Flora i la Fauna del nostre

pals. No cren petites les nostres ambicions
Comencyrem la tasca buscant els companys i amiss naturalistes,

visitant cls mestres Almera , Cadevall, Curt , Salvany , etc., i tots ells

trobaren tan encertada la idea que ens encoratjaren a portar-la a cap

ituincdiatameat.
Aisf, despres d'algunes reunions preparatories, la rostra entitat

qucdii dcfinitivament constituida el 14 de febrer de I'any 1900.

Fou clcgida despres la primera Junta o Consell Directiu, integrat

per Antoni Novellas i Roig, President ; Salvador Maluquer i Nico-

lau, Secretari ; i Josep 1I.a Mas de Xaxars i Palet, Tresorer.

Aviat anaren acudint noes companys, el ben rccordat mosscn Nor-

bert Font i Sague, llavors scininarista i deixeble del canonge Almera,

quc taut liavia treballat en la nostra Geologia ; I'Aguilar-ainat i

Bauus, en Josep Maluquer i Nicolau, dos malacOlegs que han omplert

densament el nostre BUTl,1,$Tf amb les relaciones de les sever ex-

cursions i amb cls sells treballs ; en Joan Comabella ; en Pere An-

tiga ; i tarts d'altres que podreu vcure al BUTL[,ETf. Pero no fou

sols del reduit clos de la nostres terra d'on reberem paraules i colla-

boraci(i cncoratjadores ; de 'Madrid estant Ignacio Bolivar, el mes

eminent dcls entoni6legs espanyols, ens felicity i volgue acceptar el

nomenament de Mcinbre corresponent ; igualment podem recordar de

M. I,apougc, el conegut coleopterbleg de Poitiers ; de AT. Paul Fagot,

el notari i malaculeg de A'illefranche-de-l,auraguais ; de Jose Pardo

Sastron, aragones ; del Dr. Gredilla, de Madrid ; d'Acloque, de Paris,
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autor de tants llibres sobre la fauna i la flora de Franca ; del P. Na-
vas, S. J., de Saragossa, (pie fou on dell rtes constants collaboradors
del RuTi,t,r`rf; do Torsten Segestrale, d'Abo, a Finlandia; i de tants
d'altres els nouns dell quals podreu veure a les uostres publicacions.

1,a gran ufana amb que s'anava forntant ]a INSTITUCIO, pert,
cons passava soviet entre nosaltres, provoca ova crisi de creixenca,
facilntent superada, i connenSc amb nova empenta la nostra segona
epoca.

El Centre Excnrsionista de Catalunva, benenncrit per tarts con-
ceptes, ens acolli gcuerosament, i en el sell estatge social ens reuni-
rcun coinptant anth l'afecte i I'abnei acid de Pere Pach, que per armor
a la socictat exercia humils funcions de conserge, pert clue era I'a-
nima del Centre. Ell ens habilita on petit local al primer pis (1'aquell
casal del carrer del l'aradis, a I'alcaria dels capitells de I'anumcnat
temple roma d'Ilcrcules. 11111 varcut poder iustallar la Biblioteca, el
Jluseu i till petit I,aboratori.

Conn que les publicacions anaveu venint de tot arreu call-u6 no-
menar tin Ilibliotecari, i ho fou Aguilar-annat durant molts anys, fins
que el I936 trans criminals I'arrabassaren a ]a Cicncia i a l'afecte
dels setts antics.

El 1.1'', de -cncr de 1901 sorti cl printer nSniero del «lbutIIeti de la
lnstitucio Catalina d'llisturia Naturals, lines unodestes quatre pa-
'lines com a ((l"nlla franca als aficionats a ]es Cicncies Naturals)). No
obstant la seva nuxk•stia, tingne molt d'cxit, i crcicun que fun rebut
annh sorpresa gels foraus, que s'adonaren gue existienn i volient viure.
Dloltes socictats sollicitarcrn canvi i ens enviaren els sews bntlletins
i les seves revistes. Fare esment tan sols de la ((Sociedad Espanola de
Ilistoria Natural)), del a-Museunn (I'lIistoire Naturelle)), de Paris i de
]a ((Smithsonian Institutiotu), de Washington, que cada any ens en-
viava una -ran caixa de llibres magnifies, tart per llur contingut
coin per ]lur presentacio.

Quan el Centre Elcursionista de Catalunva obra el sell uou local,
l'Institut (I'Estudis Catalans no sols ens acolli generosannent, sing
que sub yencionS la INSTITUCIO, la gual queda arrenglcrada des-
pres al costat de les altres Societats filials de l'Institut, quc havien
do dollar un impuls tan uotable a la nostra ciettcia en totes les seves
ntanifestacions. Antb ((quell ajut economic la nostra entitat, a mes
del Rtrn,t.t;'rf va poder publicar diversos vuluuns de «Treballs» a
partir de 1915). En ((quests volunns sohresurtcu les aportaciuns de
liofill i Poch, 1'. ltarnola, S. J., Font i Quer, Frcre Screen, Weiss,
R. Zarigttiev-, Jusep Maingner i Ignasi de Sagarra. El Consell de
Redaccio dels '(fireballs)) l'intcgraren Jusep M.a Bofill i I'ichot, per
la Seccio de Cicncies do I'Institnt, el P. Joaquinn ALa de Barrio-
la, S. J., Jusep Alaingner i Ignasi de Sagarra per la INSTI'I'i?CIO.
I.a nostra socictat, per la seva band((, diposita les notnbroses re-
vistes i els llibres de la biblioteca a la Iiibliutcea de Catalunva, on
podicn esser consultats pels mennbres de la INSTITUCIC) en tin local
destinat a nosaltres. _ lli ntateix celebravenn les sessions mensuals
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o cu altres sales de l'Institut quan I'afluencia de socis era extra-

ordinaria.

Finalntent, Ics colleccions del Inuseu de la INSTITUCIO passaren

al 1MIttsett de Ciencics Naturals de Barcelona.

La nostra INSTITUCI0, despres dc cinquanta an}-s de vvida, per-

sisteix cii cls setts ne-uits do treball i va feat serenameut la seva

via. Recordant Horaci podrent dir d'clla : nnllta renascentur quae

iant caccidcrunt!

Salvador Maluquer i Nicolau


