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Afulgediurn alpiniun Less.-La Molinassa.
Prenanthes purpurea L.-Alonteixo, La Rebuira.
Leontodon pyrenaicus Gouan.--Ribera de Sotllo.
Hilpochaeris maculata L.-La Rebuira.
Burgos I de Juliol de 1914.

NOTA NECROLOGICA

PERE ALSIUS I TORRENT
Encara que les qualitats individuals que constitueixen la personalitat moral de cadascu, son per tin ordinari, do de la Providencia, que
no esta pas en nostra ma el triar-les; pro una orientacio rectament
donada i una cooperacio constantment mantingnda, poden enlairar-les
fins fer-les arrivar at maximum de perfeccio moral e intellectual, o be
per tin contrari malmetre-les o fer-les esterils en esperits superficials o
mat endressats. Son corn una herencia que podem avalorar mes i mes
amb el trevall personal i ben entesa economia, o la podern dissipar
amb la apatia o les disbauxes. Per aixo es, que la fesomia moral dels
homes no cal tant cercar-la en la prevencio amb que hagin sigut
regalats per la Naturalesa, relativa a l'abundor i calitat de dots personals; quant en el encertat aprofitarnent dels que tinguin rebuts,
siguin molts o pocs, siguin excel'lents o vulgars.
En Pere Alsius, fill il'lustre de la vila de Banyoles, mort el 20 de
Febrer a la eclat de 75 anys, havent rebut els Sants Sagraments,
junta sortosament ambdues condicions. Enaltit per la Providencia
amb una intel'ligencia clara i comprensiva, plegat amb una laboriositat extraordinaria, perfecciona aquella constantment amb nous coneixements, i esmersa profitosament aquesta fins a les derreries d'una
llarga vida i ben aprofitada existencia. La lluminositat de la seva
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intel•ligencia'l feu avensar constantment en el cami de les ciencies
que conreua, fins a donar-li tin Hoc entre els homes sabis; i la fortalesa de son caracter no's rendi devant de cap mena de dificultats.
L'Alsius era d'aquells homes cual mirada parla; al comencar una explicacio feia endevinar alto que volia fer coneixer; i la conviccio amb
que s'explicava ]a duia fins al fons de 1'esperit dels qui se 1'escoltaven.
Pro el seu talent ni era tancat per tin exclusivisme ntisantrbpic, ni
menys inflat per la vanitat; era obert a tothom, i junt amb una gran
bondat de caracter que l'aplanaba a parlar amb el mateix afecte en el
pobre que'n el ric.
Qualitats tan eximies > el conduiren (din la Gaeta Bam olina)
diferentes vegades a Casa de la Vila, desempenyant-hi el carrec
d'Arcalde durant el bieni de 1889 a 1891. La seva gestio com a primera Autoritat civil de la poblacio, fou de les mes honrades, essent
unanimament elogiada la seva conducta per totes les persones arnants
de la legalitat i de l'ordre public>> (1).
D'enca que fou Llicenciat en Farmacia el 10 d'Octobre de 1861,
obtenint el premi extraordinari de la Llicenciatura, i per tant el titol
gratuitament, i es posy a dirigir la farmacia coneguda per a can Fina,
comenFO al ensemps una tasca cientifica, que semblaria mes acomodada per a tin home desiligat dels compromisos que treven a tin diligent apotecari.
Caldria fer una ressenya massa Ilarga si volguessim dollar compte
de la extensio i profit amb que conreua sa intel'ligencia privilegiada
una pila de les branques de la sabiesa, palesament demostrat aquell
per la munio d'escrits que dona a la estampa.
Corn historiograf publica tin ><Ensaig historic sobre la vila de
Banyoles» l'any 1872 a Barcelona, del que en 1895 feu una segona
edicio ampliada a Banyoles; obra que es tin verdader arxiu de datos i
biograffes. Del mateix genero son la <'Resena historica descriptiva de
Nuestra Senora del Mont,, i el <Nomenclator geogrdfico-historico de
la provincia de Gerona desde la antiguedad al siglo xv>>; obres premiades en els certamens de la Asociacion literaria de Gerona I'any
1879 i 1882 respectivament. La segona fou feta en col'laboracio amb
D. Celesti Pujol i Camps.
Mes son esperit observador el guia preferentment envers 1'estudi
de la naturalesa, conreuant amb especialitat la Geologia i la Paleon-
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tologia, que'l capacitaren extraordinariament per a els estudis prehistorics, que li han donat nomenada en tot el mon sabi. Fruit d'aquets
estudis foren els trevalls: (Breu ensaig geologic de la vita de Banyoles%> i (L'estany de Banyoles^), publicats !'any I de La Renaixensa; i
els no menys erudits: (Estudios geologicos sobre la region central de
la provincia de Gerona)), (Efectos del volcanismo en la provincia de
Gerona)), i (Apuntes geologicos y geograficos de la provincia de
Gerona> , que ho foren en la (Revista de Gerona ), volums 1, 2, 3 i 4.
Pro els escrits que mes reputacio de sabi i erudit li dongueren,
particularment en 1'extranger, son la monografia (Serina)) y <Caldas
de Malavella)) en I'any 1882, una <Paleontologia de la provincia de
Gerona) en 1883, i el folleto titolat: <ISeri na.-Resena historica
desde la was remota antigiiedad hasta los tiempos inodernos> , en
1803. Aquesta obra i el Museo d'objectes prehistbrics que ana recollint coin a comprobants de les seves trovalles i publicacions, (museo
for4a visitat fins de sabis extrangers), han fet coneixer a Serinya coin
localitat classica de descobriments prehistorics, trovant-se en aital
concepte en les bones obres de les nacions cultes.
Deixa adetnes publicat tin llarg estol d'articles literaris, cientifics,
folk-l6rics, d'excursionisine... en diversos diaris i revistes de Catalunya, e inedita una interessanta obra intitolada «El Magdalenense en
la provincia de Gerona,).
Res to doncs d'extrany que tan variats i extensos conexements
fossen degudament apreciats per els homes de ciencia, i li valgueren
els nomenainents de Soci Corresponent de la (<Real Academia de la
Historia)) i de la de <Ciencias i Artes de Barcelona,).
Totes quantes Iloances se fassin d'en Alsius, reben nou resplandor
al considerar-les avalorades i ressortint son merit per la fe viva,
qu'amb sa sobirana claretat it-lumina les accions del home i del sabi,
i la caritat qu'anib divi influxe ennobli les seves relacions envers el
proxim. D'aquesta arrel brotava aquella noble4a de cor, aquell desinteres amb que acudia al auxili dels desgraciats. zNo parla prow clar
en aquet sentit l'afany i activitat que esmersa per a conseguir la fundacio de 1' Assil de les Germanetes dels Pobres, amb que compta la
vila de Banyoles? No ho din ben alt el fet de que figuraba entre els
devanters i mes fervents socis de les Conferencies de Sant Vicens de
Patil? I que dites manifestacions de son esperit cristia no eren tin
afecte sols de filantropica conmiseracio, mes filla de ben arrelada conviccio i efecte de vera caritat, ho demostra palesament I' esperit de
sacrifici portat fins a la heroicitat quant ho deinanaren les circunstan-

ll'T'11

,

CAT

"A rRnt.

Gies. Poden testimoniar-ho tans de fills de Banyoles, que contemplaren
amb edificacio i corpresos la seva arroganta figura visitant personalment als atacats de l'infeccio colerica ]'any 1885, quant els mes
coratjosos ni tan sols gosaren sortir de les cases liurs.
Altra revelacio de son esperit profonament cristia ens la dona la
senzillesa i humilitat amb que's conduia en tots els seus actes, aixis
publics, com privats. Ni 1'enorgulliren els propis merits, ni li agradaren aparatoses manifestacions de sos descobriments cientifics. Pro
ahon esclata amb raigs mes sobirans aquest esperit perfecte de humilitat cristiana, va esser el renunciar espontaniament al honorific titol
de Cavalier de la Ordre de Isabel la Catblica, que per Reial Decret
de 26 de Octubre de 1891 se li conferia.
Be, molt be, doncs, feren tots els estaments socials de Banyoles,
en rendir el derrer tribut de respecte i d'admiracio al il•lustre fill que
perderen! Be, molt be pels que hall proposat perpetuar el recort de
qui dona son nom a la posteritat, mes tambe el de Banyoles arreu
ahont se tracti de Ciencies Naturals! La sclnstitucio Catalana de Historia Naturals, aduc dins de la seva petitesa, vol compartir amb els
banyolins, i amb tots els fills verament aimants de les glories patries,
la veneracio mes sincera, al ensemps que de tot cor s'associa al condo]
i sentiment mes intim envers la familia i parents del finat, i demana
darrerament an els seus socis y amics una plegaria per a I'anima del
gran patrici en Pere Alsius i Torrent (A. C. S.)

JOAQUIM M .'' DE BARN OLA, S. J.

Sarria ( Barcelona ) Marc, 1915.
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