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ILEY, el fundador de I'Escola nord-americana d'Entomologia eco- R .  nomica. nasqué a Chelsea. Anglaterra. el dia 18 de setembre del 

1843 i fina a la capital dels Estats Units el 14 de  seternbre del 1895, víc- 
tima d'un accident cicli~ta. 

Comen& els seus ertudis a Anglaterra i els completa a I'estranger. 
principalment a Franca i Alemanya. Quan comptava 17 anys. o sigui 

el 1860, es traslladi als Estats Units on treballa en una granja de l'llli- 
nois en la qual comenga a observar la biologia dels insectes perjudicials 
per als conreus de  I'Estat on vivia. Quatre anys després marxa a Xica- 
go on inicia la seva tasca d'entomologia economica com a corresponsal 
de las granges de I'lllinois. Amb motiu de  la guerra civil americana, 
presta durant 6 mesos servei militar com a soldat del 134 regiment de 
voluntaris de  I'lllinois. 

El l . "  d'ahril del 1868 fou nomenat entomoleg de I'Estat de Missou- 
r i ;  des d'aquest carrec emprengué la preparació de sengles reports 
anuals sobre insectes beneficiosos i perjudicials dels quals en 
nou corresponents als anys 1868 a 1877. Aquests reports poden ésser 
considerats amb tot el fonament com la primera pedra del colossal edifici 
de I'entomologia aplicada que tan gran volada havia &adquirir als 
Estats Units i que valgué rapidament a Riley una consideració inter- 
nacional. 

Junt amb B. D. Walsh emprengué la publicació de  I'Arnerican 



Enfornologist i editaren ambdós el primer volum de l'obra, la qual a la 
mort del seu collaborador fou continuada per Riley sol, el qual dona a 
I'estampa el seg;, volum i el tercer els anys 1860 i 1880, respectiva- 
ment. El 1877 fou creada la Comissió d'Eutornologia dels Estats Units 
integrada per Riley, Packard i Cyrus Thomas. Aquesta comissió redac- 
ta 5 reports: el primer I'any de la seva creació, el segon el 1880, el 
tercer el 1883, el quart el féu Riley tot sol i sortia el 1885, i Packard 
redacta el cinqu& l'any 1890. Sirnultaniament publicaren butlletins de 
la Comissió durant els anys 1877-1881. 

' 

El 1878 era nomenat Entomoleg del Departarnent d'Agricultura. 
Una discrepancia sobre el seu sou fou causa que presentés la dimissió 
del carrec a I'any d'haver-lo acceptat, pero, hi fou novament reinte- 
grat I'any 1881 i llavors comenca la tasca admirable que havia de cul- 
minar amb la creació de la Divisió i més tard del mundialment conegut 
Bureau of Entornology. Una de les qualitats més remarcables de Riley 
fou I'habilitat que mostra per a la tria de collaboradors, així com el ,' 

seu formidable esperit organitzador. El 1884, ajudat pel gloriós L. O. 
Howard i per Schwarz, organitzaren la Societat Entomologica de 
Washington i pel novembre del 1889 fundava I'Associació d'Enforno- 

- logia Economica. Riley fou el primer d'ambdues. corpo- 
racions. 

A el1 deuen els arnericans la primera collecció entornolOgica del Mu- 
seu Nacional creada a base de la propia collecció de Riley integrada 
per 115.000 exemplars de la major part d'insectes d'interes economic. 

Pel julio1 del 1888 edita un butlletí periodic, La oida dels Insecfes, 
que sortia regularment sota la seva direcció fins un any-abans de la seva 
prematura mort. 

Pels anys 1888-1889, de gloriós record per a Tentomologia aplicada, 
Riley prengué una part primordial en la introducció dels enemics natu- 
rals de la Iceria des d'AustrAlia a California, tal com pot Ilegir-se yn els 
fascicles anterior ~ 'ARXIUS. 'E11 fou Túnic responsable dels viatges de 
Koebele i dels treballs de Coquillet en relació al problema d e  la in- 
troducció del Nonius. Els seus treballs en bé de California li foren re- 
compensats amb el nornenament de rnembre de 1'A'cademia de Cien- 
cies de California que li fou ato~gat el 3 de gener del 1888. 

Amb rnotiu de la terrible plaga de fil.loxera que tants estralls feia a 
Franca i a tot Europa. Riley suggerí la idea d'utilitzar com a més resis- 
tent el cep america, i fou premiat pel Govern frances amb una me- 
dalla d'os. 



El 1889 el president dels Estats Units el nomenava Comissari ameri- 
ca del Departament d'AgricultÚra de' I'Exposició Internacional de Pa- 
rís. La seva actuació en aquecta avinentesa li valgué la Creu de la 
Legió d'honor francesa. 

.El 1892 era designat.com a bibleg de I'Estació Experimental de - 
Maryland. . 

A més a més de la seva remarcable tasca en el domini de 1'Ento- 
mologia aplicada, conrei profitosament I'entomologia pura i adquirí 
tan solida reputació que a la mort del gran entombleg angles Westwood. 
fou un candidat a la catedra de Zoologia d 'b ford .  

Pel maig del 1894 presenta la dimissió del seu carrec al Departa- 
ment d'Agricultuia per tal de dedicar-se exclusivament a la cura de 
la coNecció entomoldgica del Museu Nacional. 

La seva trigica mort eidevinguda un any més tard, trenca una 
tasca excepcional que no podia haver-se realitzat més que amb unes 
qualitats rares de trobar 

2.418 Ilibres i fulletons porten-el seu nom i 478 són fetsamb la 
collaboració de Walsh. 

Nombrosos lnsectes i Aracnids foren donate a coneixer per Riley 
i porten per tant el seu nom ; molts d'altres l'hi han estat dedicats per 
entomdlegs de tot arreu. 

El moment més interessant de,l'actuació del nostre biografiat fou 
sens dubte'la reunió de Riverside, el 12 d'abril del 1887, on discutí el 
cas de la Iceria tal com hem detallat en la biografia de Koebele. 




