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El passat mes de juliol fou un mes
trist per a les lIetres catalanes . O'una
forma si cal més sentida hem de
recordar amb sentiment I'abit de O.
Josep Maria Palau i Camps (Barcelona
1914-Palma de Mallorca 1996) . Cata la
de cap a peus, prest comenr;:a a estimar
les nostres illes i la que seria la se va
dona . El 1941 fixa, definitavament, la
seva residencia a Mallorca . Malgrat era
més conegut com a cscriptor mai
oblidava la seva afició i estudia Ciencies
Naturals a la Universitat de Barcelona. En alguna ocasió, aquest romantic de la
Ilengua , fussiona la ciencia-art i la literatura dibuix ant una Mantis religiosa a la
portada de'un lIibret de poemes den Bartomeu Fiol. Feia pocs anys que fou
convidat per la Universitat de les IIles Balears (Oept. de Filologia Catalana) per
parlar de la denominació catalana deis insectes . Pera no vu ll parlar-vos del Pala u
escriptor sinó del Palau naturalista . Aquesta habilitat per al dibuix el dugué a
il.lustrar algunes de les plantes que estudiava el seu pare . Soci fundador de la
Societat d'Historia Natural de les Balears juntament amb el seu pare , el botanic
Pere Palau . En J.M. Palau formava part d'aquells socis que donaren al nostre
Bolletí un aire més modern , més científico La seva anima infatigable no cesava mai
per sol.licitar la col.laboració i ajuda per a la recol.lecció de material científic , per
a la creació d'un fons de col.leccions zoolagiques i d'altres actuacions encaminades
a difondre i potenciar la seva, la nostra estimada Societat i el seu Museu . Les
seves entusiastes exc ursions zoolagiques feren que tingués contacte amb els
millors entom61egs, botanics i naturalistas d'Europa (Jeannel , Español , Henrot ,
Hoffmann , Stefani, Vives, Molinier, Font i Quer, Bolós, Vi larrúbia, Zariquiey, GarciasFont, Colom i tants i tants d'altres) . Aquesta Ilista seria tant lIarga que segur que
em deixaria més de la meitat. Són molts els Museus de Ciencies Naturals d'Europa
que compten en les seves capses entomalogiques amb material recol.lectat per en
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J.M. Palau. Gracies a les seves exploracions i conseqüents troballes Ii foren
dedicades distintes especies: I'escarabat pselafid de la cova de na Boixa (Felanitx)
Leptobythus palaui Jeannel, 1955, genere monoespecífic endemic conegut
únicament d'aquesta localitat, I'escarabat colídid Abromus palaui Español, 1945,
I'escarabat curculionid Geonemus palaui Español, 1951, tots ells endemics, i
I'embiopter Haploembia palaui Stefani, 1955. La seva passió pels escarabats
curculionids el dugué a estudiar aquesta complicada família i crear una
importantíssima col.lecció que es conserva al Museu Balear de Ciencies Naturals
de Sóller i a la nostra Societat (Museu de la Naturalesa de les IIles Balears -Ciutat
de Mallorca-, MNCM). També es conserva la seva cuidada bibliografia naturalística
i el seu epistolari. No volgué que, com ha passat en altres ocasions, un patrimoni
naturalístic de les IlIes sortís fora de les Balears. El seu legat ha aplanat el camí
d'altres naturalistes mallorquins que no tendran que partir de cero en el difícil
estudi deis insectes.
Pero, a més a més, deis seus estimats curculionids -els bequeruts-, la se va
ansia de saber el feu bussejar, a més a més de I'entomologia, entre molts altres
grups faunístics: crustacis, aracnids, ornitologia, mol.luscs i biospeleologia en
general. En J.M. Palau fou un pioner de I'entomologia i de la biospeleologia Balear.
Cal recordar que la topografia de la Cova de na Boixa (Felanitx) publicada per
J.M. Palau I'any 1955 en el nostre Bolletí és la primera topografia subterrania
realitzada per un grup espeleologic mallorquí. Li toca viure en un món difícil. Tant
és així que I'a"illament de viure a Mallorca feia que aquest entomoleg tingués que
bescanviar insectes per Ilibres entomologics, material optic i fins i tot agulles
entomologiques, impossibles d'aconseguir, durant aquella epoca, en aquestes illes.
El seu epistolari esta pie d'anecdotes. Si bé les circunstancies polítiques li
obligaven a escriure els seus treballs científics en castella, en la seva
correspondencia escrivia amb catala intentant difondre i explicar la nostra cultura,
adhuc amb personatges que li contestaven en castella i amb alguns científics de
I'estranger.
En J.M. Palau, ja havia passat els vuitanta, feia temps que havia abandonat
I'entomologia, pero el cuquet encara li anava per dedins. Periodicament, després
de coneixer que un grup de socis de la Societat havien iniciat estudis entomologics
venia periodicament a coneixer de primera ma els avangos deis nostres treballs.
Ens duia aranyes i escarabats de les seves curtes excursions. Quan el nostre soci
M. Palmer lIegí la seva tesi doctoral (1994), sobre coleopters (Tenebrionids) de les
Balears, no es volgué perdre aquesta oportunitat ¡puja novament a la Facultat i
en J.M. Palau, com un padrí també nerviós, Ii feu el nus de la corbata.
Feia pocs dies que J.M. Palau m'havia cridat per donar-nos I'enhorabona,
al M. Palmer i a mi, per haver estat guardonats amb el premi Jaume I per I'estudi
sobre la Fauna endémica de les iIIes Balears, de l'lnstitut d'Estudis Catalans, i
em demanava a on podia comprar el llibre, jo li vaig prometre que li taria arribar,
personalment, un exemplar. Malauradament vaig arribar tardo En Palau fei ja un
grapat d'anys, I'any 1959, que també havia estat guardonat amb el premi Jaume
I pel treball El bosc mallorquí com a biótop ornito/ógic realitzat conjuntament amb
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en Josep T. Tato. A més a més de I'honor d'esser guardonat amb el millor premi
de les ciencies redactat en catala i de I'area geografica centrada en les Balears
o en país Valencia, tenia una dotació económica, -em deia- "genys menyspreable
d'unes 5000 pessetes". El tribunal que jutja aquest treball estava format per
insignes naturalistes catalan s: Eduard Fontseré, Pius Font i Ouer, Josep R. Bataller
i Jordi Maluquer com a secretario Oui no coneix a aquests personatges.
Gracies a l'esfor9 de persones com D. Josep Maria Palau podem gaudir,
d'uns fons bibliografic i d'unes col.leccions zoológiques úniques i difícils de superar.
Malgrat ell ens ha deixat, de forma sobtada, la seva il.lusió per I'estudi de la
naturalesa restara viva en el nostre cor.
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