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Un bon dia, si no ho recurdo mala-

mcnt a la primeria del 1932,

Ferrer vin-u6 al Aluseu de Cicncies Na-

turals a oferir els seas serveis . Acollit

a la llci de retirs militars promulgada

per la Republica, essent coinandaut

119

d'infanteria ; coin a fill de Santiago de Cuba (on va Heiser el 26

de juliol de 1883) i per haver viatjat molt per l'Amcrica espanyo-

la, quc demostrava coucixer be, creia que els sews serveis haurien

pogut csser fitils a la Junta de Cicncies Naturals per tal de relacio-

nar-la amb diverses entitats de les republiques americanes. Tot d'una

ens suggeri la convenicncia de sollcitar del General Gomez, President

do la Republica de Venezuela, un lot de mamifers per al Pare Zoolo-

gic de Barcelona ; peticid quc fou atesa esplcndidament.

Va inscriure's despres coin ajudant a la Seccio Entomologica del

Museu de Cicncies Naturals, i s'inicia en la recolleccio i preparacio

d'insectes, especialment lepidopters. El mateix any 1932 forma part

d'una expedicio al Marroc organitzada pel lluseu a la cabila de Beni-

Derkul, al pea del Lexliab, on fou establert un centre de treball du-

rant part del rues de juuv i quasi tot el de juliol. La seva collaboracio

i les seves aptituds organitzadores foren de gran valua.

El 1935, essent alcalde de Barcelona el senyor Pich i Pon, realitza

nna expedicio a Ifni, principalment malacologica i entomologica, du-

rant la priinavera, patrocinada per l'alcaldia de Barcelona.

Les seves aficions el dugueren a la petita illa de Cabrera, a les

I3alears, on passa diverses temporades estivals collectant reptils i

diverses menes d'insectes. Hi era el 18 de juliol de 1936 i prengue

el comandament de la illeta. Fet presoner e] 31 de juliol i dut a Me-

norca I'afusellaren les forces de la Republica a la matinada del dia

1.1" d'agost.

Era advocat, i ingressa a ]a INS'1'ITUCIO el 1932. Descansi en pall

el dissortat antic ! - FONT i QUEa:.


