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El Dr. En Jaume Almera i Comas, Pvre.

(,uan, conservant la
plenitud dell sews entusiasmcs,emprenia la revisio del caudalos material
recollit en innonibrables
expedicions geolOgiques
pets indrets de Catalunya, i particularment
per les comarcades
barcelonities, retornant
robre tota l obra immensa desenrotllada anib
quaranta anys de perse
verant esfor^,, ens ha
umplert de dol la mod
del venerable niestre!
A Sant Joan de Vilassar, el 5 de Marc de 1845,
havia nascut Mn. Jaume
Almera i Comas, el qual
junta des de ben jove una
activitat incomparable al scu natural talent. Tant en els seus estudis
dins la carrera sacerdotal, com en la de Ciencies Naturals, es distingi
com a excellent alumne, essent elevat a I'any 1871, a professor
d I1istnria;Natural i Geologia en el Seminari Conciliar de Barcelona,
on durant el curs de 1874-1 75, crew el clue despres esdevingue famos
Museu de Geognirsia i Paleontologia, just amb la rica Biblioteca
cientifica d'obres especials.
Dins la carrera sacerdotal, denies d'esser nomenat Professor
d IlistOria Natural, Geologia i I lermeneutica en el Seminari Conciliar,
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i membre de la Junta disciplinar tridentina, forma part dels Sinodes
diocessans, essent elevat a Canonge i Dean de la nostra Seu, en
1885 i 1912, respectivanient.
Des d'aquella primera epoca, rodejat d'una munio d'aprofitats
deixebles que han florit en tots els rams del coneixement hnma,
treballant constantment per a esclarir I'emhrollada constitucio geologica de nostra terra, s'anaven succeint rapidament, amb interes sostingut o superat, els treballs i publicacions cientifiques originals de
I'erninent geoleg.
Corn din el doctor Faura, el coneixement que adquiri de I I listoria
Natural en preparar-se per al gran de batxiller en Arts, i particularment la lectura de l'obra de Sturm Refle.rions sobre la nalurolesa,
despertaren en ell una vera aficio a aquesta ciencia moderna; pero,
no fou fins als vint-i-sis anys quan s'inicia Mn. Almera en els estudis
especials de Geologia i Paleontologia, inaugurant les catedres i el
Museu del Seminari, i fins el 187(i, quan al costat d'En Landerer
pogue recorre com a bon geoleg la regie cretacica de la Morella i el
Maestra4go, en els limits de les provincies de Tarragona, Castello i
Terol. Dos anys mes tard, fou presentat pel propi geoleg a la Sociele
Geolol;ique de France, publicant ensemps el seu tractat de Losniogonia i Geologia.
Coin a membre d'aquesta important associacio, assisti constantment a les sessions anyals extraordinaries, anant a Semur (cote d'Or),
Foix (Ariege), Clermont-Ferrand i Montdore, Proven^a, Vaucluse,
Argelia, etc., demostrant en totes elles els seas profunds coneixements geologies en comparar les formacions de nostra terra anrb les
extrangeres visitades. Aixo li va mereixer la confianla de tots els
seus col-legues per a organitzar pets anys 1898-18911, junt amb En
Lluis M. Vidal, i En A. Bofill i Poch, la famosa serie d'expedicions per
Catalunya, on tant es distingiren <'els admirables geolegs catalans',
especialrnent el doctor Almera, al qual corresponen la major part de
les comunicacions reunides en el torn XXVI del Bulletin. Posteriornient, continua assistint a les reunions anyals de la mateixa societat
fins a impedir-ho el conflicte europeu de 1914.
En Desembre de 1879, ingressa en la Reial Academia de Ciencies
i Arts de Barcelona, Ilegint la mernoria 'De Montjuic al Papiol, a
traves de les epoques geologiquesa; va ser dels academics que contaven amb major nombre d'assistencies, asidu col'laborador del
Butlleti i I'encarregat, en 1882, del discurs inaugural, tractant sobre
Una E-rcursio al Monlseny.
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L'Instituci6 Catalana d'Historia Natural el nomena, en la seva
fundaci6, soci honorari, i Membre de 1'entitat en reformar el sett
reglament. Nombrosos han sigut els treballs del doctor Almera
publicats en el Butlleti de la Instituci6, essent-ne el darrer el corresponent als Briozoaris lutecians del pla de la Gargara, en col-laboracio
amb M, J. Canu.
Tambe foil membre del Centre Excursionista de Catalunya, de la
societat Espanyola d tlistbria Natural, de la Academia Pontificia, de
Ia Societat Aragonesa de Ciencies Naturals ne fou membre honorari, etc., i col•laborador de nombrosissimes publicacions.
Amb ruotiu de reunions, congressos o estudis geologies personals
dels jasciments mes classics de ('estranger, viatja el doctor Almera
per la major part de I Europa, adhuc arribant, en 1886, a recorre
Palestina, Siria i Egipte.
En tota la (ieologia de Catalunya s'hi troben personals interventions del Canonge Almera, i es pot dir que la corresponent a les
comarques barcelonines es confon amb bona part de la seva obra.
Ell demostra plenament I'existencia de l'Arcaic en la nostra serra
costera, descobrint la formaci6 gneissica, en pas a micacira, de Matar6
i Montnegre, acabant d'una vegada. arrelades discusions. En canvi,
malgrat les patients investigacions esmercades per espai de hies de
vint anys per aquests terrenys primaris, no pogue definir d'una manera certa la presencia del Cambric, sense trobar, com ell lamentava,
la tan umbrivola i anelada fauna primordial de M. Barrande. Perm,
caracteritzant I'Ordovicia i el Gotlandia, adhuc molts dels nivells establerts per En Lapworth, estudia detalladament el Siluric de Montcada,
Papiol, Vallcarca, el Tibidabo, recollint-hi nombroses especies de
graptolits i altres fossils interessants d'aquest periode. Els claps
devonics dell voltants de Barcelona foren igualment caracteritzats
pel Dr. Almera, dedicant-Ii M. Barrande, en determinar les especies
recollides, la Kralowna Almerai. Descobri el Culm de Vallcarca amb
Ia seva rica flora dinantiana, estudiada pel Marques de Saporta, i
referi al mateix periode els jasciments de Papiol i Canoves, que, en
un principi suposa corresponents al Cambric.
Talnbe devem al doctor Almera la major part de les mes importants noticies sobre el Triasic barceloni, per quant descobri els
jasciments d'Aiguafreda, Castelldefels, Begues, Gaya, Vallirana i
clap de La Llacuna, on prop de Pontons, troba una representaci6 de
la fauna de Sant Cassia del Tirol del Ladinia superior, i el criteri,
encertat segurainent, d'incloure en el Triasic les calisses sobreposa-
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des a les argiles, marques i carnioles keupriques, enfront de l'opinio
d'alguns geolegs francesos (Carez) i espanyols (Calder6n), exposada
en la sessio extraordinaria de la Socidie -eologigue de I'lrance, a
Barcelona.
A I'extrem N. W. del Penedos, prop Sant Quinti de Mediona,
caracteritza el Jurassic superior amb la troballa d'unes calisses amb
Cirena i Mallieronia.
El Cretacic d'aquesta provincia, fou detingudament estudiat pel
Canonge Altnera, donant compte dels seas treballs sobre l'Urgo-Aptia i Aptia amb diferents notes presentades a la Societe Geolo,;igae
de Prance i altres associacions, havent classificat bona part dell
exemplars recollits En de Angelis, Lambert, Loriol, Kilian, Paquier
i altres eminents paleontolegs.
Quant als estudis que feu el doctor Almera sobre el terciari de
Catalunya, resulten aquests una serie inacabable de publicacions.
Amb la col-laboraci6 del sabi malacoleg senyor Bofill i Poch, i les
indicacions del marques de Saporta, Boulay, Brusina, Gaudry, Deperet, Cotteau, de Angelis, Schrodt, Collot, i altres paleontolegs, done
a Ilum la descripcio de les especies f6ssils dels terrenys terciaris de
la nostra terra, particularment la dels moluscos del terciari superior
corresponent als Cancellaridae, Slronrbidae, etc. Tambe l'interessant maciu de Montserrat, la plana de Vich, el pla de Bages, la
Segarra, foren objecte d'interessauts treballs del doctor Almera, aixi
com uu estudi sobre els Briozoaris eocenics de la (iargara amb
Mr. Cana, i altres, sobre els diposits de Rubi, Sant Cugat, Sant
Andrea de la Barca, i Campins, i les relacions que aquests tenen amb
la tectunica del Montseny. El mateix cal dir del Burdigalia de Calafell, I'l lelvecia del Penedos i Montjuich, el Tortonia de Vilanova i
Geltrti, el Miocenic superior del Vallos y Penedos, i particularment
la memoria sobre Briozoaris miocenics de Catalunya, junt amb de
Angelis d'Ossat.
Les investigacions del doctor Almera sobre les formacions plioceniques i quaternaries d'aquestes comarques, mereixen especial
tnenci6. Com diu Mn. Font i Sague, en la seva Geologia general,
cap formaci6 de Catalunya ha sigut tan detingudament escorcollada
com el Pliocenic del Pla de Barcelona i el Llobregat, gracies als
treballs que per espai de molts anys hi ha vingut fent el canonge
Almera. En primer iloc, a ell, es deu el descobriment de les capes de
Congeria, de Castellbisbal, que atribui sempre al Pliocenic inferior,
enfrout de I'opini6 d'altres geolegs que, com Deperet, Lapparent,
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els hall inclos en el Miocenic . El Plasencia, I'Astia, i el Sicilia, foren
caracteritzats pel doctor Almera a la llarga del Llobregat, recollint-hi
una infinitat d 'especies fossils, quals IIistes ens omplirien moltes planes.
Als terrenys cenozoics corresponen igualment els treballs i estudis especials del doctor Almera, sobre grans mamifers i altres vertebrats fossils de Catalunya , com els Aceralherium , Dronialimrium, Ilrppopolarnus, L'Iephas, Mastodon , Ilipparion i tants altres,
adhuc I'abundosa fauna del Parc Giiell , estudiada amb Deperet i Bofill
i Poch, i descoberta per En Font i Sague.
Tornant eurera , es publica a l'any 1891 la prirnera fulla del Mapa
topografic i geologic de la provincia de Barcelona , que emprengue
el doctor Alrnera per encarrec de la Diputacio , ajudat , en la part
topografica , pet senyor Eduard Brossa . L'escala del Mapa , al I per
40,(x)0, exigia nn estudi detallat i conscient del nostre terreny qne
pocs haurien pogut desenrotllar a la faiso d ' aquests dos homes. Tots
sabenr que la primera fulla compren els encontorns de la Ciutat Conltal, la clue fou seguida , en 1897, per la de l'Anoia al mar; en 1900,
per la del Foix i la Llacuna, i en 1914, per les dues darreres, comprenent el rin Tordera i el Montseny, Vall es i litoral. En la preparacio d'aquest Mapa , sintesi monumental de la major part dels seus
desvetllaments , no hague solament de lluitar , com ell mateix ens din,
amb co que es non i amb co desconegut de la part paleontologica en
les capes peleozbiques i amb els variats terrenys que integren el
nostre sol, sing tambe amb I'allunyament dels centres cientifics en
qne vivim , la deficiencia gairebe absoluta d'obres de consulta, In
maraca de Museus i col ' leccions, i, sobretot . I'escassetat de conreuadors d'aquestes ciencies...
Demos d ' aquesta Ilarga serie de treballs, public :i igualment el
doctor Almera nombroses notes sobre petrografia, espeleologia, prehistoria, filogenia i una traduccio castellana de la Qufmica de \Vurtz.
La seva perdua , tan sentida com irreparable , ens deixa nn buit
immens en els moments en els quals podia esser mes util a la Patria,
i pets seas consells i encoratjaments , als sells deixebles ; despres de
curtissima malaltia , entrega I ' anima a Deu, el 15 de Febrerde 1919.
Tinguern sempre ben present entre nosaltres el record de I'activitat i intel-ligencia d'aquest home eminent que sapigue esser, a la
vegada , gluria de la Religio, de la Cii ncia i de Ia Patria.
SALVADOR

VILASECA.

