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En^i Inver Industrial, nasque a Bar-
celona el 0 (1'agost de Curses Ics
prilneres lletres i el batxillerat a Bar-
celona, i la carrera d'Enginver Indus-
trial, on la seva especialitat gttimica, en
l'Escola de la rostra ciutat, on acaba
cls estudis el 1899.

Els primers treballs professionals els
realitza a l'explotaciO carbonifera de

Favim i despres a la Maquinista Terrestre i Maritima. El 1901 oh-
tinguc la placa de Professor Auxiliar de l'Escola d'Enginyers do
Barcelona, i pocs anvs despres la catedra d'Analisi Quimica i Qui-
mica Industrial inorganica, (Inc ha regentat per espai de 45 ant's.
Fou tainhc professor d'Elements de Cicncies a 1'Escola Provincial
d' Arts i Oficis ; dissolta el 1913, on crearse factual Escola Elemental
del 'I'rchall, passd a aquesta, on explica Nocions de Mecanica, Ffsica
i Quimica. Durant alguns ant's fou Secretari de 1'Escola d'Enginyers.
Arrant de Ies Cicncies Naturals, era membre de la ((Real Sociedad
Espanola de Historia Natural)) ; del ((Club Muntanvenc)), de Barce-
lona ; i el 2 de desembre de 1920 fou proposat membre de la INSTI-
TITCIO pel Dr. Fanra, mossen Bataller i Salvador Vilaseca. En diver-
ses excursions cientifiques aplega gran quantitat de minerals, roques
i fossils quo, .juntament amb els de diverses donacions fetes, espe-
cialment per I,luis M. Vidal, li permeteren crear factual Museu de Mi-
neralogia i de I'alcontologia de 1'Escola. A base dels materials de
l'antiga junta de Comcrc de Barcelona, inicid tambe el Museu de Qui-
mica Industrial (Inc hi ha al vestibul dels Laboratoris de 1'Escola ;
aquests laboratoris form anipliament installats en tins locals cedits
pel Patronat en temps de Prat de la Riba.

Entrc les principals publicacions seves indicarem : ((Cuadros de
Andlisis Quiniico segue Fressenius» (en colIaboracio amb Vidal i
Marti) ; el 1922 va iniciar el seu (('1'ratado completo de Andlisis Qui-
mico)), amb an primer volum titulat ((Principios fundamentales de los
procedimientos de analisis gttimicos)), i poc despres ainb ((Reacciones
o sea accion de los reactivos sobre los cuerpos y Manipulaciones de
analisis gtiiinico)) ; l'obra queda ineompleta.

Mori en la pan del Senvor el 3 d'ahril de 1947. - Josep R. BA
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