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El Rey. Josep M. a de la Fuente

per

Francesc ESPAÑOL

El Rev. Josep M.a DE LA FUENTE era una figura de prestigi en el
camp de la Ciencia que ha deixat, en morir, un buit difícil d'omplir
dintre l'Entomologia espanyola.

Nasqué a Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) el dia primer d'abril
del 1855. Home virtuós ensems que senzillíssim i aetiu, fou un yerta-
der model de voluntat i constància. Ell sol fon alumne i professor al
mateix temps, i arribà a conquerir, amb el seu esforç i laboriositat, un
lloc preeminent entre els entomelegs.

Essent seminarista, un dia trobà un inseete i el recollí, i, valent-se
dels pocs coneixements que tenia, el classificà i l'envià al Sr. Ignasi
BOLÍVAR, a manera de consulta. Aquest ii contesta amablement felici-
tant-lo per l'encert del seu estudi, i li envià tres caixes per a inseetes
a fin que continués les seves investigacions. Així començà la seva car-
rera entomolegiea, a la qual ha dedicat durant 60 anys les seves acti-
vitats amb un entusiasme mai decaigut i una paciencia de monjo, fins
al punt de reunir una de les més importants col.leccions d'inseotes pel
nombre d'exemplars i acurat estudi.

Estudià Histeria Natural, però amb preferencia l'entomologia, i
d'aquesta s'especialitzà en l'estudi dels coleopters. Dominava el grec,
el hat', l'anglès, l'alemany i el francés, i, des del seu recó de la Mancha,
estava relacionat amb tots els entomelegs estrangers, dels quals potser
era el mes conegut com a coleoptereleg.

És autor de les "Tablas analíticas para la clasificación de los ciein-
délidos y earabidos de a Península Ibérica"; de la "Sinopsis de los
Hisferidos de España, Portugal y Pirineos"; d'una alta "Sinopsis de
los Aphodiini de la Península Ibérida"; del "Catálogo de los coleóp-
teros observados en la Península Ibérica", i de moltes altres publica-
cions. La seva obra pòstuma "La Fauna de la provincia de Ciudad
Real" que consta de cinc volums. S'està imprimint a compte de la
Diputació de la dita provincia, i aviat se'n publicará el primer volum.
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Apareixen en aquesta obra unes 280 formes noves per a la Ciència,
entre varietats, espècies i algun gènere, totes descobertes per ell.

De tot arreu d'Espanya i de l'estranger rabia trameses d'insectes
per a estudiar, i molts autors li han dedicat espècies en prova de la
consideració que els mereixia.

Era soci de la "Sociedad Española de Historia Natural", la qual
el nomenà soci honorari l'any 1931; fou fundador i President de
l'Aragonesa (avui Ibèrica), de la qual obtingué el primer premi en el
concurs del 1907; fundador i President també, de la "Sociedad Ento-
mológica de España", soci de la Institució Catalana d'Història Natu-
ral; membre de l'Entomolbgica de França i d'altres.

Artista alhora que home de ciència, havia escrit poesies sobre as-
sumptes religiosos i pintava amb facilitat.

Havia recorregut Espanya i un xic l'Estranger. però en lloc no
es trobava tan bé com al seu poble. Entre les anècdotes contades per
ell, no n'hi ha cap de tan xocant com aquella segons la qual trobant-se
al poble de Fuencaliente, se li presenta un guarda i li va dir que,
de part de l'alcalde tenia ordre de detenir-lo perquè era boig...

Dedicat al sacerdoci, a l'exercici die la caritat i al conreu dé la
ciència, amb una modèstia extraordinària que no li permeté d'acceptar
cap cárrec ni el de Rector, visqué pobrament en el seu poblet nadiu,
on la mort va trobar-lo el dia 21 de juny del 1932. (D. e. p.).
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