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Josep M. a Mas de Xaxars i Palet

(1881-1946)

- at a llclla' cl 18 d'agost tie 1881,

foren els sous pares Marianllas do

\axars, inetgc do la indicada vila, i

Palet.

Curse els estudis de batxillerat a

Barcelona i obtingue el grail de bat-

1 ',

xiller atnb rota d'excellent el f31 (le maig de 15`.18. lluraut 1'ultim

curs i en estudiar I'assignatura d'llistdria Natural, se li desperta

uua gran aficid a dita discipline, fomentada i orientada pel que foil

cl sell professor, el P. Barnola. Bell aviat, degut sells dubte a la in-

flucucia providential del venerable i\Iiquel Cnni, i estimulat pets que

form els sells compan-, s de jovelitut i aficid Aguilar Amat, Ferrer

i Vert, S. SIalugner i M. Garcias Font, acaba decantant-se viers cis

estudis entolnolol,-ics, inclinacid que conserve duraut tota la seva vida.

Estudia despres la carrera d'Enginyer Industrial i arriba a pos-

seir les dues especialitats (le quimica i mecanica. Acabada la carrera

es dedica a la seva professid, si he comparti it les sexes activitats

professionals a111b el conren de 1'Fntomologia, polaritzat en 1'estudi

dels Carabus, C-cchrus i Calosoma. Sdn d'aquesta Cpoca les seves pri-

meres notes cientifiques publicades al 13UTL1.P:Tf d'aquesta INSTI`I'L'-

CI(5, de la anal fou nuenlbre fundador, tresorer (1902-1905), vocal

(1908), conscllcr (1912) i conservador (1923 i 1921). El 1912 ingress((

a la ((Socicdad Ara^,-onesa de Ciencias Naturales» ; tambe fort de in

((Real Socicdad Espanola do Historia Natural) i soci fundador do

la «Socicdad Entontoldgica de Espana. A mesura que avancava el

temps esdcvcnia Ines i mes competent ell el -grup de la seva espe-

cialitat ; i les seves relations cientifiques s'estenien fins a esser co-

ncgttt i apreciat per tots els inedis entomolu(,ics nationals i estran-

gcrs. A ell devem la descoberta de diferents novetats coleopterolo-

giques, fruit de les seves intenses campanyes d'cxploraci6 per terres

catalanes, i sobretot la printera colleccid iberica i una de les millers

del 111011 de Cvc hrus, Carob us i Calosoma, colleccid que reuneix 1.158

formes i tuts de 5.000 exemplars, tots ells curosaulent preparats fins

al punt que uo dubtem a considerar la dita colleccid coin a model de

pulcritud i hon gust. - F. Esm'A&OL.


