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El venarable botanic Conrad PuJOL, ha mort als primers dies de fe-
brer. E1 meu carissim amic Josep EsI-EVE, de Manresa, m'ho comunica amb
data del 3 de dit mes. No'm sabria estar de reproduir aquf les seves pa-
rattles: «Una mala nova. L'interessautissim i bonissim Sr. PtJOL ha mort.
Ho sento en gran manera. Me I'estimava de deb6. En els temps que cor-
rem trobar an home a 1'hora savi, b6, discret. gener6s, humilissim, sincer
i que se jo quan,es coses mes, laudatbries, es dificilissim. I en el senyor
Pujot. s'hi agermanaven».

«EI dissabte dia 21 de Gener amb el correu va marxar cap a Hejea de
los Caballeros, a casa el sett germa, com un peregrf mig-eval. Marxa sens
dir-ho a ningti. M'escrigue als tres o quatre dies perque amb una meva
conipanyes una carts seva adressada al BARRA, bibliOgraf, en que Ii denia-
nava an llibre>.

<Es veu que el menjar be a casa el seu germa el va repeudre f que
d'aixO ha mort. Aixf m'ho acaven de dir. L'han enterrat avui a les quatre
de la tardys.

Trista nova, ben cert, que ens sorpren amb tot i esperar -la d'un mes
a I'altre, i d'any en any. Perque ha mort ancia i en la mes gran pobresa,
sens els mes necessaris elements de benestar. Anava tirant, fortfssim com
era, i a despit de la nlancan4a de tote mena de recursos, potser per la
mateixa sobrietat obligada amb que duia la vida.

Home modestfssim, cultiva el seu esperit f I' enriquf de valuosissims
coneixements, bona part adquirits directament, en el camp de la botanica,
per I'observaci6 directa de la Natura; cultiva 1'esperit mentre ha alenat,
perO ell s'ha eudrtt a la tomba tot el que sabia, que era molt. No se que
hagi publicat res.

La BotAnica fou la ciencia predilecta per a ell. A I'estudi de la flora
del Bergada i de la de Bages, consagra bona part de la seva Vida. Anava
de poble en po')le com tin pelegrf. Era molt destre en el comptar f hAbil
en la petita burocracia de les secretaries municipals dels poblets. El de-
manaven ara de I'un, ara de I'altre, sempre que tenien els comptes en-
darrerits o els afers de secretaria embullats. Conten que amb dos o tres
dies els ho deixava tot arreglat, i cada visita a tin poblet era I'escusa d'u-
na nova excursi6 botanica. Tant poc estima els diners, i tant poc conside-
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rava els seas propis treballs, qne molt soviet refusava per excesives les

renumeracions que It eren acordades.

Els seas descobrimenls floristics conumicats anys Ila a CADEVAI.i.,

aquest els consigna en diverses memories i en la flora de Calalunpa;

foren la base, de la Flora dcl plh de Bages que publica el Dr. SAl.I Nr.

Jo mateix els he fet coustar quan s'ha escaigut en mon .-Issarg filolo-

pogrdfic de Bages

Ultimament s'enemista amb la botanica, o, al menys, volia que constes

aixis de totes passades. El motiu d'aquest fer mai no el deixa endevinar.

Pero ell volia, i no s'oheia it si mateix, perque qualsevol incidencia de la

conversa el portava novament a discursejar sobre les plantes. Beneida

aficio! Podein estar segurs que no la perde fins a la mort.

Coneixedor de les Ilengues classiques i de les modernes, aquests da-

rrers anys es dedica a la paleografia. Cotnpartia les seves activitats amb

les dues aficions. I era house, ensemps, de memoria excellent, que dona-

va gust converser-hi.

Descansi en pan I'estiniat botanic!

F. Q.
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Eul6fidos de Espana (2." nota). Ricardo GARCi.A MERCEr. Boletin de la

Real Sociedad Espanola de Historia Natural. Tonto XXIV. Niim. 10, Di-

ciembre the 1924,p. 451)4;-1 (fig.) (Publicado el 30 de diciembre de 1924).Ma-

drid.-En agnesta rota I'autor tracta printeranlent del gC.ere Hcmiplar-

senrrs amb unit clan dicotOmica tie les especies espanyoles del mateix ^^

seguint la sinontmia i la distribuciiO geografica Ilur en les provincies de

Santander i Ia de Madrid. Despres descriu el genere Cleolophus non,

quina especie C1. atttonomus nov. sp. queda descrita sobre an exemplar

Y de Girona aplegat sobre plantes grautineas silvestres. Una bona figura.

-A. CODINA.

Ober TTlvriapodem von Mallorca and Ibiza (Zngleich 100. Diploden-

Aufsatz) Dr. K. W. Vramorfm. Pasinn bci Miitichen (Dazu 13 Ahbildungen)

Eutomologisk Tidskrift, Utgiven nv Entomologiska Foreningen i Stock-

holm Arg. 45, Haft. 2-3, pp. 99-119. 1924.- Els Myriapods recol'lectats


