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c,ldascuna de les quals s'han trobat en els dipbsits pliocenics de la
conca del baix Llobregat.

El membre Sr. Ism:Iel DELL PAN, ofereix a la i;iblioteca do la Ins-
titucio '(Catcilo,o ties cv-iptivo de una colecci(in hist(iric(r (IC mar-
moles e_ristentes en el Instituto de Toledo)) i (Folklore toleduno,
de les quals obres es autor.

El Sr. Liners llegeix on ben documentat treball sobre nous jaci-
ments triasics que ha trobat al massis del Montseny, en els quals ha
descobert algunes formes novel.

El Sr. T. ROT1^;v conrunica que buscant bihliografia per it l'excur-
si(i it Menorca, va topar amb un treball sobre fongs de Juan Luis
I)itz '[ORTOSA, publicat en el volum 9 (19151), del Rutlleti de la
S. E. H. N., en el goal en fer esment del Plnrllus impudicus, dill que
posseeix tilt curios exemplar de lit forma tipus que presenta la vulva
de color purpura, trobat en les inunediacions del Genil, el novenibre de
IAN. De les tres especies de Phallus conegudes fins ara, cols el Pha-
llus imperialis presenta lit volva rosada, mes o menys purpuria, el
qual per altra part to analogues dimensions i forma externa que aquell.
Es possible, doncs, que aquesta rara especie que trobarem el novem
hre passat it Dos Rills es trobi tarnbe en altres indrets de la Peninsula.

EI P. PejI111.A dona compte d'un follicle ovitric anormal amb algu-
ne, vesicules germinatives i altres elements en el sell interior, distints
dell de les vesicules germinatives, trobat a l'ovari del conillet d'indics.
l?studia la seva probable genesi plasmodial o sincicial i fa algunes
refiexions sobre la necessaries pertorbacio teratolugica que s'esdevin-
dria en cal d'una lit tilt ifecundacio possible.

1, no havent-Ili mes assumptes a tractar, el vice-president aixeca
la sessio a un quart de nou del vespre.

SESSI (') C[EN"fiFICA FXTRA ORDINAARlA
DEL 15 D'ARRII. DE 15133

Presidencies (lel Dr. Plus FONT I QuFR

'I'e lloc a la sala de sessions de I'Ajuntament de Mau amb assis-
tcncia dels membres A(;u11.AR-A.MAT, Ain. HATALLn;R. ROTFV, CAN-

Dl., CLOSAS, COMAS (Joaquima), DtFFAS, Fs1'ANo1., FABRHGAS,
FONT 1 QuFR, FONT (J. GtTTIFRReZ, MARCI;T (P.), SAI.()R1),
Sor.l I SABARIs, VII.ARRI''BIA A., Ultra dels senyors FERRER A!.FUO,
('ASTAt OS, MI{RCADAI., PF..RRA.MON, PONScTi, SINTAS, SANAirllr r';I.,
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autoritats de Mao presidides pet Battle i entitats cientifiques represen-
tades pet president de I'Ateneu i nombros public.

A les onze vint-i-cinc minuts el president ohre la sessio i dona

compte del per que es celebra avui, la present, a Menorca, en compli-

ment dc Tacord pres en Ia sessio d'Andorra i ratificat per I'Assemhlea
del 3 de desembre darrer.

Fs Ilegida I'acta de la sessio que tingue Iloc ci primer de riles.

S6n admesos cis sous mentbres:

Sr. Eduard XALABARUIiR Ot.n'r:1.1.A, estudiant, que viii it Caides
de Montbui, carrer de Font i Boet, 8, presentat pels membres Francesc
Esl'ANOI, i Josep CLOSAS, es dedica it Botimica.

Sr. Ur. Otto GuTzwILLnR, enginyer, que vin it Barcelona, Ram-

bla de Catalunya, 112, presentat per Mn. BATAI.Lt:R i R. CANDuL, es

dedica it (ieologia.

Son presentats sis toils socis.
El Sr. R. CANI)1?L dona compte breument dels estudis geologies

que t^ fets sobre la peninsula de Tres Forques, anotant les possihles

relacions que puguin establir-se sobre el terciari d'aquesta regiti medi-

terrania i Menorca.

EI rirendire A(1u11.A1?-AJlAT presenta an index de totes les comu-

nicacions cientifiques publicades en cis trenta primers volums del

BUr1,Lh: ri UI{ LA INSTITI VIO CATALANA U'1 11s r(mi.1 NATURAL, degn-

dament distrihuit per nia i lies.

Ni Sr. Francesc ESI'ANOI. fa un estudi de les formes catalanes dels
generes Aphurristicus, Huhrolon o i Trachys, que comprenen tin
total tie 12 especies de des quads dues (.1. elongulus i A. p!/ nraens)
son noves per it la fauna catalana. Del T. mentlrae i T. fruti-ariue Iii
ha poca seguretat de Ilur existencia a Catalunya.

Ni Sr. Antoni Vn_ARRi uiA fa lines consideracions sobre des espe-
cies del gcnere Odr/nerus a Catalnnva.

Ni Sr. Ci.uSAS exposa eis resultats de des recerques mineralogi-

ques realitzades en ocasio de la visita it Andorra el proppassat any,

citant una quantitat relativament nombrosa de minerals noes per it la

localitat visitada.

NI professor CASTANOS Ilegeix una ben docunrentada nota sobre

el color dels peixos, fruit de pacients observacions. Presenta tanthe tint
rota sobre ails capturades a Menorca i que no figuren en el Catideg

de M. HI:RNANUL;z PONSc:ri, i la descripci6 del Blenius port-ma/ro-

nis non per la ciencia.

,tilt. BATALLF.R presenta una nota explicativa dels fossils burdiga-
lians menorquins existents al Museu del Seminari de Barcelona i que en
Ilur majoria foren donats pet bisbe de Menorca E)r. AlERCAUI l'any 1886.
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El president en now del 1'. NAv'AS, presenta una nota sobre Tri-
copters loos precedents de Kenya, Africa oriental, recollits pet
Dr. Si':nttr1, propietat del Museum de Paris.

El Dr. FO)NI' i (fit i;i fa ones atinades consideracions sabre lit ve-

getacio dels Monegros que ha tingut ocasio d'explorar recentnient.
Agraeix, finalment, l'acollintent espli,ndid que ha dispensat it la

INS frrttct6 la cititat de Mao, honorant aquest acte la primera autoritat

municipal. Despres prep la paraula el Battle de Mao, i din que es con-

siders molt honorat d'haver pogut assistir it aquesta reunio cientifica

tan jnteressant i que aquests actes serveixen per estrenyer els Iligants

culturals de les regions representades. A continuaci6 es Ilegida una

carta del president de la (icneralitat Sr. Francesc MACiA, (lue per

mitjit de lit INSrrr u'tc) saluda al poble ntaones.

Es presentee diverses proposicions referents a in designac it's del Hoc

on ha de celebrar-se lit G." Sessio, i son: proposta del Sr. Sut t" i SA-

BARiS, Lleida i els seus contorns; proposta del Sr. CLOSAS, Tortosa,

que tambe recolza Mn. BATAI.LER; proposta del Sr. Aat'n,Alz-AAtAT,

Vall d'Aran, defensada tatnbe per Mr. Dt!rFAs, qui fa nolar que lit Fa-
cultat de Ciencies i la Societat d'l listirria Natural de Tolosa In assis-
tirien conjtmtatnCnt amb lit iNSrrrUCtd.

Les trey propostes s6n preses en consideracio i seran presentades
a I'Assemblea de desembre per llur votacio.

1, no havent-hi res rtes a tractar, es ajxecada la sessiti a dos
quarts d'una i cinc minuts.

En acabar la sessi6 cientifica , els assistents a ella es constituiren en
process6 civica, a la qual s'associis tot el poble. Formaven la presidencja
el battle de Mao, Sr. Pere PONS i Si noes; el president de la I n s t i t u c i 6,
Dr. Pius Fosr i (1t es, i el secretari, Dr. Josep R. BA IM.t ea, els quals eren
precedits pels macers de la cintat. En arribar a la meitat del carrer de
Garcia fiernandez , la comitiva s'aturis davant la casa pairal de I'il'lustre
botisnic menorqui loan J. Rontiiol'r:z FEA1esi. s, amb l'objecte de descobrir
la lapida commemorativa oferta per la rostra I it s t i t it c i 6. El Dr. Fos r
i Qu'e , it titol de President, en oferir is litpjda feu un breu parlament i
despr6s de fer I'elogi de la tasca cientifica acomplerta per I'homenat-
jat, aprofjtis I'avinentesa per a remarcar la virlua de les recerques rea-
Iitzades pels naturalistes amateurs , que, sense protecci6 oficial de cap
mesa, arriben a fer una labor s6lida i perdurable. Le I it s t i t it c i u C a -
taIana d ' Hist6ria Natural, formada en una gran part per natura-
listes aficionats, es sent molt afalagada de poder refire el degut home-
natge a un dels seus.

A continuaci6 feu tis de la paraula l'apotecari Sr. Jaume FEHRra i
Am.eno, ben conegut per lea seves publicacions ictiol6giques S'expressis
en la Ilengua del pats i ens plan reproduir a continuacio el sen parlament:
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<Va ncixer a Mau it amb tot i haver viscut quasi sempre en aquest

pals tan tranquil i moderat, sa vida d'En RonauitAlz va esser mes aviat

iuquieta i agitada que no do repbs i assessec. Rouwat ez es va distingir

per esser un homo veritablement treballador; i es seus treballs es poden

estudiar recercaut ses distintes temporades en que, volenterosament o

imptilsat per sa vehemencia de sa seua frenetica imaginacici, va dividirsa

seua labor cultural.

Corn a financer no va cessar de furonar per tot alli on podia, per tal

d'arreplegar cabals, guiat per s'idea de fundar una casa de banca. Gril-

Vlu^^. - Act, do de,rllLnr In Illptda 'I tie la IN_,tt llt .ul dedica a la buna

IttetII.,I-Ia It IIUIIItiut S / I'L>IFNIAS

cies an es seus treballs d'urganisacici va poder esser un fet s'obertura

Wes Banc de Ma6, banc que va dirigir personalment, fins es dia de sa

seua mort.
Com a industrial, ben present teuim encara a sa membria aquella

aMaquinista Naval> que va ajudar a fundar a s'altra Banda Wes port, pre-

cisament on In ha establerta sa (,Base Naval* i aquella societat titulada

sLa Anglo•Espariola)>, falbrica aixecada darrera Wes Us Nou. I hen ple-

na de vida torna a estar avui aquella fttbrica de gas que a fora de mol-

ted empentes acousegui RonuniIr:z que s'inaugurts en es moll dit «And6n

de Levante» d'aquesta poblacio.
Com a politic el vain veure, primer de tot, Iluitar contra es partit
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republics menorqui, de memorable histuria, durant es darrers anys del
regnat d'Isabel 11; durant tot es temps des periode de sa revoluci6 de
setembre i mentre dur,i sa curta temporada de sa primera republica espa-
nyola. I el vam veure ores tard, en plena restauraciu borbunica, Iluitant
tambe, peru amb mes fortia, amb mes bra6, r.mb mes espontane'itat, con-
tra ses hosts carlistes, ses forces conservadores i es tronats i ridicols
cimbrios, fent de cappare, de director, d'herald de ses forces republicanes
que tart havia combatut anys endarrera.

Com a ciutadir se mostrii actiu, diligent, fins i tot entremaliat per tal
d'aconseguir que I'elegissin regidor i per poder empunyar sa vara de
Bal le Major i, per consegiient, sa presidencia de s'Ajuntament d'aquesla
ciutat.

I no deixaria complete aquesta relaci6 de fets si no vos digdes qut-
tre paraules de sa seua vida social. Koouuot'rez pertanyia a una de ses
families mes henestants de Ma6. Podia alternar amb tothom, alts i bai-
xos, rics i pobres, savis i ignorants. Idu be, es darrers anys de sa seua
vida els va passar amb ets hunnis, amb es pobres, amb es mesquinets.
Acabada sa feina els anava a cercar per conversar amb ells, per coneixer
ses seues necessitats, per aprcndre ses seus converses, per estudiar es
seus pensarnents. I tanta intimitat va arribar a tenir amb ells, amb es
pobrets, que organiser una scrie d'excursions diumengeres amb s'ebjecte
uric de poder passar es dia amb ells i riure i xalar escoltant ses seues
tretes. Molts encara se'n deueu recordar d'aquells arrossets, d'aquelles
c rlderetes que anaven a menjar i que, condici6 imposada per ell, no po-
dicn costar mes que una miserable pesseteta.

Peru, abans d'esser financer, industrial, politic, homo d'administraci6
i vegucr, havia ja aconseguit que la Cirncia deixirs consignat en Iletres
d'or, per tota una eternitat terrenal, sa paraula Rodriguezii, que vol dir,
pla i Ilampant, ad'En Rornmknrr=z», d'es naturalista menorqui Kou5nir Ez,
rcferint-se an es treball executat p'es nostro inoblidable paisa. 1, efecti-
vament, abans de sortir en ju'i, abans d'entrar en sa vida social, va
passar molts d'anys retret i aYllat. I va esser durant aquella Ilarga tcmpo-
rada en que no se'I va veure ni per cafes, ni per casinos, ni per teatres,
quan ell es lliurs de pie a sa contemplaci6 de sa magnirnima Naturalesa i
a recollir material abund6s per a fer despres es seus estudis en es seu
petit laboratori. Va esser Ilavors quan va rec6rrer pam a pan), dia per dia,
horn per hora totes ses planicies i muntanyoles de sa nostra Roqueta.
Va esser Ilavors quan va passar per valls i barrancs pedregosos, p'es
penya-segats riberencs, per ses platges arenoses o cobertes de macam,
recollint una a una aquella gran diversitat d'herbetes que es crieu a
Menorca i que li van servir per redactar aquell consci( uciOs cataleg de
plantes vasculars que va esser es fonament d'es bon nom que va adquirir
entre propis i estranys ja en aquella Cpoca de ses joveneses. I no con-
tent amb a46, rent cas omis d'es cansament que produeixen sempre tan
fatigosos treballs, dirigi sa mirada escrutadora an es Eons de la mar i
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quail ell s'aclona que allf tambe hi havia feina a fer per continuar s'obra
comen(;ada es va ficar dins una barqueta i mentre es berguiner anava
remant xano•xano i cantant canconetes de la terra, cantons de sa mari-
iieria rnenorquina, senzilles i sentimentals, ell escrutava ses aigiies ribe-
ren(Iues i treia d'es fondals aquelles formoses herbetes qui semblaven
fetes de fil d'or, de granats i maragdes, herbetes que una vegada desse-
cades, emmetzinades i ordenades han constituit sa meravellosa obra
cientifica que amb el nom de iCol•lecci6 d'Algues de Rodriguez)) mos
deixa com a prova certa de ses seues habilitate.

I durant aquelles gambades quc vam fer junts per ses alegres i esplen-
dides regions de la Cieucia em vaig poder couvencer quc En Roukicr Ez
era horno dull, de cor i d'habilitat cientifica, era homo que mereixia
record etern de s'humanitat estudiosa. Per acii noltros, es bons menor-
quius, hern d'agrair a s'Institti ci6 Catalana d'Hist6ria Natu -
r a I i an es digne, representauts sous que han vingut a houorar sa nostra
Roqueta, amb s'excursi6 cieutifica que realitzen, heal d'agrair com agraim
sincerarnent es bon desig demostrat d'ofrenar a sa mem6ria d'En Rouur-
(rr, ^z es testinioni de sa seua admiraci6, com hern d'agrair a s'Ajuntament
actual s'acord d'immortalisar es nom d'En RookrutIz a instancies de sa
mentada Iustituci6.))

El membre de la I n s t i t u c i 6 prof. DFFFAS, en representaci6 de la
Universitat de "Tolosa de Llenguadoc i de I'Institut Frances de Barcelo-
na, pronuncia cordials frases en record de la bona amistat de Rocn h rz
FE.AW.NiAS envers Franca i de I'amical acollida que sempre troba a Tolosa,
ciutat on va morir en una de les seves frequents excursions. Fell esment
de I'afecte de CARTAILHAC, tolosa it lustre, envers Menorca, els monu-
ments megalitics de In qual va estudiar. Vet aci, als darrers temps, dos
savis, Rouaiot e:z FE.MENIAS i CAR rAILnAC, germans de rata i de llengua, tre-
ballant amb tot fervor en la investigaci6 cientifica i en fomentar els tor-
rents d'amistat entre Ilurs respectius paisos, Menorca i Franca.

En nom de la familia de Ronsua eZ FE'IENIAS, el president de 1'Ateneu,
Sr. Josep Cor<UNA, dona les gracies mes cordials per I'homenatge i s'ad-
herf personalment al mateix. Acaba el sc a parlament oferint-Ee com a pre-
sident de la primera societat cultural de I'illa i fent vots perque els natu-
ralistes catalans treguin una bona impressici de Ilur viatge.

Finalment, el Sr. Pere PONS i SnuLS, Battle de la ciutat, feu I'elogi
de Ronkk[r Fz FE,MENIAS corn a ciurada exemplar que es destacava per les
seves virtnts civiques i impulsor d'obres socials.

A continuaci6, la presidencia i el seguici reprengueren In marxa fins
a l'antiga placa de Sant Francesc, la qual, per acord recent de I'Ajuntu-
ment de Ma6, s'anomeua placa del botanic RODkfUIEZ FEMENIAS. El Battle
de Ia ciutat descobri la placa retoladora, en compliment de sacord muni-
cipal esmentat.

En obsequi dels nostres mernbres es celebra una recepci6 al Palau
municipal i fou servit un lunch, al qual assistiren nombrosos invitats.


