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PERK ANTIGA Y SI-NER

NOTICIA NECROLC)GICA LLEGIDA EN LA SESSIO DEL 4

DE DESEMBRE DE 1904

per

D. JOSEPH M." BOFILL

Don Pere Antiga y Suner nasqu6 a Barcelona to 19 de
Juny de 1854. Era fill de D. Candido, director-propietari de
un dels Collegis que de mes fama han gosat on la passada
centuria; en ell deuria cursar ses primeres lletres, emprenent
despres ab 11uhiment les carreres do Filosofia y de Dret, que
no pogue acabar per haverse d' encarregar a la edat de 23
ant's do ]a feixuga tasca que li deixa la mort del seu pare,
obligantlo a pendre la direccio del Collegi, en quins museus,
que Bran d' alguna importancia, comensaria probablement la
seva aficio a les ciencies naturals, especialment a la Zoologia,
encar que segons sembla, tamb6 habia format un herbari, que
no conech; se dedica despres una bona temporada a la cassa y
disecci6 d' aucells, haventne reunit un conjunt de 400 especies
de la nostra terra, que vengu6 d regala at Museu Martorell,
juntament ab una porcio d' ous d' aucells, nius, minerals y
fossils. Al mateix temps anava formant un altra colecci6 de
crustacis y peixos paleartichs y exotichs, prenent aquesta nova
ruta ab tauta empenta, que per pescar los del port se feu cons-
truir una petita draga, y aixis y per medi de cambis log ra
reunirne un conjunt notable, ben ordenats y classificats, que
ana a parar en part a 1' extranjer y en part als Museus d'
Historia Natural do Madrid y del Institut de Barcelona; en lo



23

primer dels dos n' hi regald unas 400 especies y entre ellas

algunes de Catalunya. (1)

Sobre 11 any 1885 encaminti les sever preferencies d la en-

tomologia, comensant h estudiar y reunir una porcio de dip-

ters 6 hymenopters, dels que `n public,S un catAlech, encara

que de poca iniportancia, en I' any 1888 en uns treballs q;:e

anomen<S: Contribucion d la fauna de Oatalu aa.

Deixa Inego aquets ordres pera dedicarse al estudi dels co-

leopters en conlpanyia d' en Cunf y Martorell y d• en Muller,

haventne lograt una coleccio surnament notable per lo nom-

brosa, ben classificada, ordenada y pulera, perque se ha de

fer observa que tenfa una nld tan delicada en la preparacio

dels insectes, que cada capsa de sas coleccions constitueix

una obra d' art.
En aquesta epoca, any 1888, habia ja tancat el Collegi.

Tornd altre vegada A empendre 11 estudi dels hymenopters,

que es 1` ordre en que at) m6s constancia ha treballat, arri-

bant d reunirne rnes de 2,000 especies de Catalunya, y al ma-

teix temps cassaba dipters y hemipters, quinas colecci6ns, si

be no tan notables com 11 anterior, no deixan de oferir impor

tancia. Tot aixo el tenia en constant relaci6 ab els naturalirtas

forasters que Ii havian dedicat entre les molter noves per ell

trobades, varias especies ab el seu nom, corresponents als ge-

neros Icltttent,aon, Tiphla, O'tynerus, .pastor, Calar enta, Ta-

chysphex, Ox,tlbelus, Jfacrocera, Andrew, Notuada y altres

que no recordo.
Actualment estaba publicant, juntament ab ml, el cata-

lech d' hymenopters de Catalunya, del que n' habfan sortit

al caure ell malalt, (; families, y per quina continuacio me

fard gran falta, per quant la major part de la feyna la

feya ell.
L' amistat que m' unfa ab 1` Antiga no era molt vella,

(1) En el tomb XVI dels Anales de la Sociedad Espaio!a de Ili.storia Na-

tu,a l, hi ha un eatelech de Crustacis d` Espanya, per D. O. de Boon, compost

gran part d ell dell data y notas quo 1` hi proporcionb, la colecci6 del mal-

haurat Sr. Antiga.
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Pero habia arrelat fondo, perque si be ell era persona pock
comunicativa, to feya sumament simpdtich sa esmerada edu-
cacio y gran modestia.

Eus varem coneixer per primera vegada d 1` estiu de 1900
en las alturas del Montseny, ahont jo cassaba, comeusant d
posar en prdctica las mevas aficions, en las que habia sigut
iniciat per 1` inolvidable Cuni, y ell feya to mateix, seguint
sa inveterada costdm; al trobautse per primera vegada, fora
de un !lau •e saludo, res ens diguerem, continuant cada lid la
seva tasca fins d 1` hora de dinar, en que donant treba d les
nostres aficions varem comensd les mutues relations que con-
tinuaren sumament cordials fins al dia de la seva mart.

Jo no lie conegut, ni crech possible existeixi, altre per-
sona mes apassionada per 1` entomoltnia: jr,,^, 11a `s pot dir
que s` oblidaba fins dels de casa , puig no l:i hablan dies de
testa, passats los tres mesos de riguroc hivern, en que ell no
sortis d cassar, y lo mateix hi sortia lo dia del seu Sant que 11
dia de Nadal: tots los dies li eran iguals mentres no haguds
d` anar d la oficina, y mes d' un cop m' habia dit que sols
desitjaba esser rich per poguerlii anar mes seguidament.

De las 24 horas del rlia n' estaba (S d la oficina, 8 o 10 cum-
plint las sevas obligations materials o socials, y el resto, o bz
classiticant o examinant els insectes . Jo frequeutaba la seva
casa y haig de confesar que may hi entraba que no `I trobes
ab la capsa, las pieces y la lente en la ma. Fins en la seva
darrera malaltia, que Ii durd 9 mesos, si res 1` alegraba, al
menys durant els principis , quan encara concebia esperances
de curarse, era la conversac16 sobre las excursions que jo
anaba tent y les meves troballes.

i)espres de pati to increible passd d millor vida, morint
conforme d les seves convictions, cristianament, lo dia 22 de
Juliol del any present d las nou del mati, victima d' un tu-

mor at inediasti posterior. (A. C. S.)

Barcelona, 1)esembre de 1904.


