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SECCIÓ OFICIAL

SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 4 D'OCTMBRE DE 1928

Presidencia del R. P. Jaume PujiuLA, S. J.

Presidént

A les 18 hores, 30 minuts amb assistència dels membres senyors BOTEY
que actua de Secretari, CODINA, CUATRFCASAS, FARRERÓNS i FERRER i VERT
el Presidènt obra la sessió.

Es proposa un nou membre.

Necrología.--EI senyor CUATRECASAS dona compte de la mort del emi-
nent botanic, membre corresponent de la INsurució, de desde 1923. En
ROMUALDO GONALEZ FRAGOSO, del Museu de Historia Natural de Madrid.
Feia ja temps que esteva delicat de salut a pesar de lo qual seguia treba-
llant intensament en son laboratori particular, doncs no podia sortir de
casa. L'obra realitzada per l'ilustre micoleg es considerable, pot dir-se que
a ell se deu tot lo fet actualment a Espanya de aquesta especialitat. De
Catalunya ha estudiat i donat a conèixer moltissim. Les peines del nostre
BUTLLETi s'han honrat repetides vegades amb treballs seus. L'INSTITUCIÓ

s'associa al general condol, i ho fa constar en acta.
Degut a la trascendència que representa la pérdua del membre de

tanta valla s'acorda redactar una nota necrológica-biogràfica per a retrer
el degut homenatje a qui ha sigut veritable sacerdot en el culte de les
Ciències Naturals. S'en encarrega el Sr. CUATRECASAS.
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El senyor CODINA manifestà que ha de donar compte d'un altra sensi-
ble pérdua per LA INSTITUCIÓ, la del membre numerad de desde 1900 EN

AGUSTÍ M. GIBERT i Ouvü que finé a Tarragona a primers del passat
setembre. Era autor d'obres de medicina, arqueologia, zoologia, i botáni-
ca. L'INSTITUCIÓ Ii havia publicat una Fauna icttológica de Catalunya i Crus-
tacis de Catalunya.

Natural de Saragossa, Llicenciat en Medicina i Cirugia residia a Tarra-

gona on exercia la Ilur professió.
De desde 20. VI. 1897 era membre corresponent de la R. Academia de

Ciencias y Artes de Barcelona proposat pels illust res F. TREMOLS i J. Mont-
serrat en comissió de Botánica.

El senyor GIBERT, ha sigut premiat amb medalla d'or i nomenat soci
corresponent de la R. Academia de Medicina i Cirujia de Barcelona;
estudia en l'Universitat de París dos cursos consecutius de Ginecologia i
Bacteriologia; es autor de diferents escrits científics i literaris publicats en

el Ateneo Tarraconense, del quin era soci de mérit, i en el Butlleti de l'Asso-
ciació catalanista de Barcelona; llur nom figura entre els dels fills illus-
tres de Saragossa i finalment ha publicat un extens catàleg de plantes

dels entorns de Tarragona.
Entre altres té publicats els següents treballs:
Topografia médica de Vilaseca de Sokina (campo de Tarragona). —

Barcelona, 1891.
Excursions arqueològiques. —Del litoral cosetà.—Barcelona, 1900.
Sanejament de les matestnes del Francolí, Rtu Cià i Pineda.—Tarra-

gona, 1904.
7 arragona prehistórica i protohistórica. —Barcelona, 1909.
Fauna ictiológica de Catalunya.—Catàleg rahonat dels peixos obser-

vats en el litoral i en les aigües dolces catalanes.—Barcelona, 1911, 1913,
914.

E.tcursions arqueológiques, temples pagáns de la Tarragona romana.
—Tarragona, 1916.

Flora algológica marina de les aigiies i costes occidentals de Cata
lunya. —Reus, 1818.

Crustacis de Catalunya.—Barcelona, 1919-1920.
En un anunci de la Emulsión Scott, publicat el 24. VI. 1900 pel diari

«La Vanguardia» figura un retrat seu.

(A. C. S.).

COMUNICACIÓ VERBAL:

Excursió botänica per Espanya.--També dona compte el senyor CUA.-

TRECASAS d'haver realitzat una important excursió botánica per Espanya en
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companyia del illustre botànic angles Mr. Charles LACAITA. Les regións
sttdorientals i nord occidentals de la Península foren les comarques més
estudiades, especialment dels alentorns de Cartagena, Albacete i Almeria,
de Jaén i Serra de Cazorla, de Serra de Jérez a Portugal, Galicia, Serra
Segundera i Covadonga. Comunica diverses impresions recollides durant
els tres mesos de viatje, entre les que's destacan l'efecte que li produí la
vida primitiva d'algunes comarques molt aillades de la provincia de Lugo
com es la dels habitants dels poblats del terme i vall de Cervantes obser-
vada al pujar a Villanueva i d'altres llocs muntanyosos com a Sierra
Secundara (prov. de Zamora) que contrasta amb l'aspecte de riquesa i
esplendor de la major part de la regió gallega. Les construccions en aques-
tes valls son quasi totes de fusta i palla, de teulada molt inclinada i parets
baixes, al costat els arras estän sostinguts sobre carnes de fusta; algunes
de les cases (millor dit barraques) tenen balconada de fusta i tot quan la
altura de la fatxada ho permet, pro moltes vegades es aquesta tan reduida
que la casa es limita a un con de palla amb una sola porta lateral sens
altre respirader, al passar pot contemplar-se dintre un indefinit bellugueitx
de criatures brutes i mitx despullades i dones mal girbades, barreijats amb
tota mena d'aviram, porcs, etc., tot plegat visible amb una Ilum crepuscu-
lar que grades al ple dia pot penetrar per rúnica obertura de l'edifici.
Aixó matéix contrasta amb les edificacions ben fetes de la galicia baixa,
amb granet acuradament treballat i ja no diem atnb les poblacions audalus-
ses de casetes pobres i blatiques de certs barris i de les barraques troglo-
dites, d'aspecte exterior miserable pero d'interiors nets, blancs, ben
endresats.

El material recollit pel Sr. CUATRECASAS en aquest viatje es copiós e
interesant per al conéixement de la flora espanyola.

TREBALLS ORIGINALS:

R. P. J. PUJIULA, S. J.: Observaciones en la germinación del haba (Vicia
Faba L.).— E. MARVIER: La Evolución considerada bajo el punto de vista
Filosófico y Científico, etc..

Exhaurits els assumptes el President alca la sessió a les 19 hores, 25
minuts.


