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Joan Bta. d'Aguilar-Amat i Bands

(1882 - 1936)

El curs inexorable del temps va lent

la sera via tot aclarint els rengles dels

nostres antics i familiars, i nosaltres

ens trohent cada vegada mes sols i aillats

en ntig de lcs generacions qne puien

i quc passer de llarg pcl nostrc costat

i a poc a poc ells allot familiaritzant

atnb la idea d'allu que es inevitable i

1-(!col-dent amb enyor i recan4a (As que
ban partit per scmprc mes. 1'crb guar tut bon amic ens lta estat arra-
bassat violentameut en plena jovcntnt per mans criminals irrespon-

sahles, que hall destruit nna aln rasa liar i una noble carrera, el nostre
cor se sent encara mes adolorit. _Aquest es el cas en reeordar I'artie

Company i soci do la INSTITUCIO des de les primeres bores, en-
tusiasta de la Ilistoria Natural, es dedica principalmcnt a l'estudi
dels molluscs, que coneguc a fons. Home d'exquisida educaciG i tracte
senyorfvol, sabc captar-se la confianca del Director del Museu de
Ciencies Naturals de Barcelona, senvor Bofill i Poch, i junts de pri-
mer, i despres en collaboracio amb cl Dr. Fritz Haas, del Museu
Senekenberg, de Frankfurt am Main, revisaren i ordenaren la gran
colleccio Bofill, qne passh a integrar ]us series del Aluseu de Cicncies
Naturals, del qual Aguilar fou conservador constant.

Collabora tantbc ell c'ls treballs dels esutentats especialistes sobre

la nlalacologia catalana ; feu in nombrables excursions cietttifiques i
cl nostrc Bu-mu,,'ti cs plc dels sells treballs i de les seves comunica-
cions. Tantbe collabora en el de la ((Sociedad Espanola de Historia

Natural)) i en diverses revistes estranger". A part in seva especia-

litat, .A uilar era un home de vasty cultura ; concixia diversos idiomes

i totes les ciencics Ii eren familiars, coin tambe la literatura. Ex-
cellent i agradable company- d'excursions, sincer, atnable, era tarube
nn gran reasc rr. Iloute de fermes coliviccions religioses i politiques,
peril tolerant i respectuos amb les del altres, fort pres la nit del 17 de
sctcmbre de 1036 per nn escamot d'assassins dels que aquells dies de
trista recordan4a s'ha^-icn fet anus de Barcelona ; i tancat a in preso

de Sant Elies, d'alli fou tret i assassinat al cap d'uns tnesos. Als qui
I'cstimavem no ens Testa ni el consol de saber on reposer les sexes
despulles. Al Cel sia ! - Salvador MtLu2uka i Nicot,nu.


