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Bartomeu Darder i Pericas

(1894 - 1944)

Professor d'_lgricnltura it l'lnstitut

do "1'arraolia , nasque it Palma do Ha-
]lorca el dia I.- '' d'abril de 1894. La seva

aficio a la Geologic fou despertada pei
professor E. Hernandez Pacheco, quail

113

itnici5 els seas estudis universitaris a \ladi id, en cursor It caner.,

de Ciciicies Naturals. Patrocinats per la junta de AmpliaciOn de

Estudios» puhlica els sous primers treballs sobre el Triasic niallorqui,

i di^-crses notes sobre tectonia i estratigrafia ; it l'estudi geologic dels

voltants de Sineu i del Puig de Sant Onofre 1'aconlpanycn divcrses

notes (IC I )epcret, Fallot i I )oncieux, que estableixen l'edat del terciari

inferior coil estanlpiana. I.es iombroses aportacions de I)arder al co-

ncixement de la gea mallorquina li valgueren el noinenament de di-

rector, conjuutanient amb Paul Fallot, de 1'excursio a Mallorca rea-

litzada amb motiu del XIV Congres Geologic Iuternacional celebrat

it Espanva ; poc despres, cn unit revista de Barcelona, vulgaritzava

lcs idces d' arg-and sobre la Meditcrrania occidental.

Les seves activitats professionals referents a la recerca d'aigiies
subterrauics li obriren un ainpli camp d'iuvestigacio, base d'altres
treballs tectonics, cons succci am)) la interessant mcmoria sobre 1'es-
tructura geologica de les walls de Alontesa i Enguera, a Valencia, i
amb l'estudi geomorfologic i tectonic dels voltants de Sabadell. La
I)iputaciu Provincial de les Balcars patrocinO 1'aixecament del Napa
Geologic de les Serres do I,levant de Villa de Mallorca, publicat a
]'escala 1 :50.000, guardonat amb el nomcnament de fill predilecte
de Palma. Les seves uombroses recerques I,-eologiques a la regio lle-
vantina li feren concebre la idea d'un ampli treball de conjunt, la seva
tesi doctoral, que no pogne veure estampada.

Ingressa a ]a INS'I'ITUCIO el 2 de desembre de 1920. 1 quail mes

podicin esperar de la seva activitat lnoria placidanlent el 24 de febrer

de 1944. - J. R. BATAI,LFR


